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ఆర్యవుహో హోథ యలాకా! 

పూర్వము. నా  స్తకమతములవలన వె దకమతమునకుగల్లిన 

యువ దృవమును . నివారించిన శాస్త్ర ములలో న్యాయశాస్త్రము- 

?వ ప్ర ఛానమైనది. అందును సమా-వీనము లగుయు కుల చేం బ బ్రతి 

చూనుమానోపమానళబ్దములకుం బ్ర తేక ప్రామాణ్యమును స్థా 

వించి తన్తూలమున న్్ గ సరా వూ ర్యాదుల సత్తను పృతిపా 

వించునడై నా _స్థికనుతముల సమూలమున్తూలితముం గావించినపి 

న్యాయ కుసుమాష్టలి యను గ్రంథ రాజము. 

దీనిని నైయాయికసార్వభౌముం డగు నుదయనాచా 

ర్యుండు సంస్కృత భాపలొ లలీతమెన ప్రాచినకై లెని _స్థబకవంచ 

కాత్త కముగ రచియించి యుండెను. 

బ్రియ్యది (ప్రా పా-చినములైన కాణాదన్యాయదర్శనాదులం 

గలసిదాంతములను ౫ చట కెల్ల ముగం చెలియంజేయున దగుటం 

జేసీయీం Uy మాణచతుష్ట్రయ వ్యవజ్ఞాపనమూలమునయ జింతా 

మణ్యాాది నవ్యున్యాయళా స్త్ర్మగ్ర ంథములకు మార్హదర్శక మగుటం 

'బేనియు; సకల న్యా్యాయనిద్దాంతరత్న ములకు నాకరమనందగి 

యున్నది, / 

+ OR 



th 

ఇట్టి సర్యో తృమమగు నీ గ్రంథమునకుం జిరకాలమునుండి 

పాఠ ప్రచారము లు_ష్టమైనది. అందులకు గారణము వూర 
మచ్చు లేని కాలమున న్న్మీగృంథరత్న మునకు గల సర్వజన 

చార్హభ్య మే గాని వెజొండు గాదని యూహింపవచ్చును. 

ముద్రాతరళాలలు వచ్చినవిదవ నీ గృంథ పా వ్రీవిషయమైన 
"క్లేశము తొలలినను, గురువరంవరాగతమగుపాఠము పూర్వమే 
లోవించినకారణమున  నిందలీ సిద్ధాంతరత్న ములు 'నేండును. 

దుర్గభము లే యగుచున్న వి, 
య 

-ఈవిషయమునంతను విశ పనిద్యాలయ పాఠ న్్ గంథ నిరా 

యకసభాసదులు గు_ర్జించినవా రె “న్యాయశిరోమణి” “న్యాయ 
విద్యా ప్రవీణ” ప పరీతల క్రీగ (గ ంథమునుం బాఠ్యముగా 'నిరయించి' 
మరల న్మీగ్రంథమునకుం నొంతకాలమునుండి పాఠ ప్రచారమును 
గల్పించియున్నా రు, 

ఇట్ల గ్రంథము న్యాయశిరోమణి విద్యాప్ర వీణవరీతయలకుం 
బాఠ ్ థదుగుటచే & శీ శ్రీ విజయనగరమవహారాజ సంస్కృత 
కళాశాలలో న్యాయశా స్రాధ్యాపకుడనైసన నే నీగ గ్రంథమును: 
నాభా శ్రమండలి కథ్యావనము గావింపవలనీ నచ్చినది. నేనును 
గురువ లవరగా నీగృంథము నధన్టియనముం చేసీయుండక్ష 
పోవుటచే నీగృంథమందలి సిద్ధాంతరత్న ములు దొలుత నాకును 
డుర్రేయము లే యైనవి, అయినను. గంరుళరణారవింద సంనేవా 

అ 

వి రాన బై 5 లబ్ధమగు జ్ఞానమును, వర్ధమాన భట్టాచార్యకృత వశాళ 



క్రీ 

ఇఅార్టిఖ్యను బోధినీవ్యాఖ్యును సనసహాయముగాం గొని సావథాన 

యుగం బలుమాటు లామూలాగ్రముగం బరిశీవించుటచే నిందలి 

నిద్ధాంతరత్నములను గనుంగొనం గలిగి కృ తార్జుండ నైతినని 

తలంచుచున్నాండను. ఇట్లు బవా్యప్ర్యయాసముతో 6 గనుంగొనిన 
DD యయా గ్రంథ సద్ధాంతములను నాభాత వర్ణమునే గాక యితే 

రులకుంనాడC బ కాశింవంచేయుట నాక రృవ్యుమునుగాయ 
(హా —0 

గొందటు నాశిష్యులు నివెదించుటచే “* క్ష్ యు _కృం వచో 

గ్రాహ్యం బాలాదపి సుభాషితిమ్మనున్యాయమున వారి సుభా 
3) 

ఫితమునే మనమున నిడికొని యాగ గ్రంథమున కాంధ మున బరి 

వర్తనము చెయం గడంగితిని, 

వ్రందలీ చతుర్ల సబకము నాందీ కరించుసమయమున 
ధ్ త్ర 

నాయా గ్ర ౦థ మచ్చుపడినంగాని సర్షజనలభ సము కాొయజాల 

దనియు నట్టియెడ  నాపృయాసము విఫలమే యగుననియ్మూ 

భనవ్యయమును గణింపక య్యీగ్రంథము నచ్చొత్తించి ప్రకా 

౦పహ బేయునంతటి యుదారులగు ము, ద్రాపకులు దుర్గ్శభులనియుం 

చలపోని నిరుత్నాహుుయనై కొంత కొల మో (ఎ ంథరచననుండి 
‘ సి రి . 

విరమించితిని.; కాని,యట్లు విరమించిన కొలందికాలములో నే 
జగ ఇ 4 మ వ అగ నాయదృష్ట్రవళమున యబహాలు వావిళ్ల వెంక కేక్వర కాస్తులవారి 

సారస్వతై కనే వాతత్సరతాది సద్ధుణములు నా శ్రుతిగోచరమ్ములె 

శ్రీశాస్తు లవారికి లేఖను వ్రాయ నన్నుంబురికొల్చినవి. తోడనే 
చీ) ణా సుల వారికి నా యాగ గ్రంథరచనో బ్లేరమును 'శెలియంచేనీన 

వాడనై. న్ దీని నచ్చొ త్పించి వ ప్రకాశింప టేయవలనీనదనీ ప్రార్టించీతిని.. 



i 

న్ఫీ ఆ స్తులవారును సహజముగా 'బండితు 'లగుటం చేని “విద్యా "నేవ విజ్రాన్తా నిద్వజ్ఞనపరిశ్రవుమ్” ' అనునట్లు నారా శ్ మను నృ రించి యోగ ంథమును ముద్రింవ. నంగి దెల్నుచ్చు శీస్థుముగా గ ంథమునకు నాం డీ కరణమున్చ వూ క్రి 
చేసే. వంవనగునని వత్యుత్తరమును గటాతీంచియన్ను స్వ "దాన ద్విన్వజ్రీకతోళ్స్చావుండనై. మజల రచన నారంభిి జ్ఞ చిన చతుర్ధ _స్థబకభాగమునకును బంచమ_స్పబక మునకు గాడ." 'నాంధ్ర పరివ ర్హనమును బూ ర్షిచేసి శ్రా స్తులవారికి టెంవిం్చిన్రిన్సి 
వారున్సు స్వ వ్ర తిజ్ఞానుసారముగా నా యీగ్ర్రంథవ్వ్వ్య్య ఘు. ముగా ను ద్రింపించి నావ్రయాసమును సఫలీకరేంచి, “ఈ 

అర గ్ 
రు 

శ్రీశా స్తులుగా ర్నీగ,ంథమును ముదించుటా ఒ నావులనం త నిన 

నీగ్రంథమ్స  శెల్లునవలలవ'ె సర్వజనసుబోధము గా జ్ఞ అ 
ఉర 

= 
వరిచయన్చుక్షం వారికి మాత్రమె. సుబోధ మగుటం్ష దీని. నవేటీంచ్చన్య జనులుకూడ  నల్పసంఖ్యాకులుగనే య్యా 

నది యా 
i z ౨ గమ గాన నేత్జ9ంథవి కృయమూలమున రత స్వా లాభము గల్లుననునదడియు సందేహాస్సదమే. (టైగా దీవిష యమునంశ్ర్యు న్యు అ్పొరంగియు నాంధ్రసారస్వత నేవనె ప్రథాన 

ముగాం క్వాలంచచు స్వకీయ ధనవ్యయమును గూడ గిం 
ల ౦థమును ముద్రింపించి నావ్రయల్నేము స్యా "₹ావించినం్తులక్ష్ర శ్రీ వెంక శేళ్వరఖా స్త్రీగారికి నే నధ యనే శృతజ్ఞ తావూర్వకవందనముల నర్పించుచున్నా ర్య 

we 

ముడనై 
ను. 
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శ్రీమదుదయనాచార్య్యని యుదయకాల దేశాది చారిత్రక 

విషయములను దెల్పు వచోరత్న గుంభిత మగుపీఠికను రచియినచి 

నా యాకుసుమాంజలీకి వన్నె దెచ్చిన నా పరమమి త్తు లును 

న్స్ శ్రిమడి(జయనగ ర మహారాజ సంస్కృతకలాళాలాధ్యము ; నగు 

శ్రీమాక౯ా పరవస్తు వెంకటరామానుజస్వామి యయ్య వార్హం 

గారికిన్సి ఈగృంథమును సమ్మగ, ముగా బరిశీలించి యభి ప్రా 

రూపమున సొదలి వ ప్రత్యేక స్త సబోవిషయములను స సం గ్ర హా 

గూర్చి నాకొసంగిన శ్రీ శ్రీనవామహోపాథ్యాయ కాప పృవూన్ల 
త్యాది బిరుదాంచితులును నాకు, గురుతుల్యులునగు బ్రవా న్డ్ 

3 

ఇచా సుబ్బారాయశా శ్రీగాంకిని నే ననేక కృతజ్ఞ తాపూర్వక 
వందనముల నర్చించుచున్నా (డను, 

మణీయు తర్కసం గ్ర హోధ్యయనకాలమునుండి నేటివజ 

కును సకలవిధముల నన్నా దరించి పోషించుచు నాయభ్యుదయ 

ముల కన్నిటికిని గారణభూతులైన శ్రీ శ్రీ శ్రీ విజయనగర 

సంస్థానాధీశులకు నాకృతజ్ఞ తను, నివేదించుచు శ్రీ వారికుటుంబ 

మునకు నితోధికమగు నాయురారోగా ఛై ్థశ్టోర్యాభివృద్దిని 

గలుగంబేయలో లందులశై నాయిష్ట దై. వమగు లలితావర మేళ (రిని 

నిరంతరము (ప్రాక్టించుచున్నాను. . 

ఈగృంథమును రచియించునపుడును పరిశోధించునపు 

డును నాతో నుత్సాహముతోం బాల్కొనిన నాశిష్యులు 

సహా యోపవాథ్యాయులు నగు శ్రీమాకా వాడపల్లి శేసూవ 



8 

తారముగారికి నితోధికమగు విజ్ఞానాభివృద్ధి నాళంసింపుచు 

ననేక వేదోక్రాశీర్వాదములను చేయుచున్నాను. 

మరియు చేకద్ద)ంథరచనా,ప్రోత్సావాకులును శిష్యులు 

నగు శ్రీ కొల్లూరు లక్ష్మణమూంర్డి: శౌ స్త్రి గారికిని, గ ంథ లేఖనా 

దులం దొనేకవిభముల నుపకరించిన శిష్య ప్ర శిహ్యసంతేతికి ననే 

“కాలీ రాాదములను చేయుచున్నాడను, 

నా కాంధ్ర వ్యాకరణమున విశేషవరిచయము లేమిం చేసీ 

యోనా గృంథమునం దనేక వ్యాకరణదోపము లుండవచ్చును. 

గుణగహణపారీణులగు పాఠకమహాళయు లట్టిదోషములను 

లెక్కింపక ప్రతిపాద్యవిషయమునుమాత్ర, మే గ్ర హింతురు 

గాత! 

వ్రతిపాద్యవిషయమునం గూడ నెచ్చటనేని స్టాలిత్యము 
లున్న చో దయతో వెంటనే నాకుం చెలియంచజేనీనయెడల 

ద్వితి యముద్రణమున వానిని సవరించుకొందును. 

విజయనగరము ఇట్టు, 
లలితా పృసాద్" | ఏీబుధజనవిభేయుడు, 

౨2121008 ావషణ వే ల ౨ న్యాయభూషణ పేరి లక్షీ నారాయణకా' స్త్రీ 

శ్రీ మన్గ హారాజ సంస్కృృతకలాశాలా (వ,థధానపండితుండుం 
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ఉపోదాతము. 
యం 
న! 

భి బ్రహాశ్రీ, శేరి లతీనారాయణకా సీ గారు ఉదయ 
- (3౨ 

నాచార్యకృతమగు  న్యాయకుసుమూంజలికి తాము, చ్రానీన య 
యాంధ్రటిక కుపోద్దుతమును ,బ్రాయవలయునని నన్ను కోరిరి. 
నేను "స్యాయశాస్త్రము నభ్యాసించినవాడను  కాకపోయినను 

లత్మనారాయణళా ని స్రేగారియందు , నాకుగల గొరవమువలన 
(జ జల నందు కంగీకరింపవలిపీ వచ్చినది, వీర చ శీ గుమ్మలూరు సంగ 

ర్ ఇల్లీ గ్ర యి ప సుళ్వర శా స్త్రీ గారివద్ద న్యాయశాస్త్రము నభ్యసించి యందు 

సంపూర్ల ప్రజ్ఞను సంపాదించియున్నా రు. ముటియు బవాంకాలము 

నుండి యవిచ్చిన్న ముగా శిమ్యసంతతి॥ న్యాయ" స్త్రమును సమ 

గముగా వవచనము చేయుచున్నారు. అందుచే న్యాయకుసు 
ల ల ‘ 

మాంజపకి యాం ధ టీక వ్రాయుటకు వీరికంకు తగినవా రుండ 

రని నా నముకము. 

న్యాయకుసుమాంజలి దాని నామమును బట్టియే న్యాయ 

క్త స్ప గంథమని తెలియుచున్నది. న్యాయళ్శాస్త్రము మనదేశ 

మున ఇబాలాకాలము క్ ం౦ద నుద్భనించినది. వది అతపాదో 

పజ్ఞృము. ఈశా స్త్రన సా సదుముగా * నెప్ప్రు శుదయించిసదో శుష్బం 
want! 

జాలము గాని న్యాయ గ్రంథములలో నతపాద గౌతముని 
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తెలియుచున్నది. ఇది ప్రశ _స్పపాదభాష్యుముకంకె ప్రాచీన గ్రంథ 

మని కొందటును నవీన్నగృంథమని మరికొందటును చెప్పు 

చున్నారు, న్యాయవై శేషిక భాహ్యములకు కొంతభేదము కలదు. 

వ జ a ల నఖ దై శెషికభాహ్యమున సూత్రములు యథా[క్రృమమున వ్యాఖ్యా 
'తేములు కాలేదు. అన్ని సూ త్రములకు వ్యాఖ్యాన మగవడదు. 

న్యాయభాప్యమున యథా క్రమముగా అన్ని సూ శో ములు వివ 

“రింపంబడీయున్న వి. 

కీ. శ. 6-వ శతాబ్దము చివర నుద్యోతకరుండు న్యాయ 
Ww ద్ ( ల 

'భఖామ్యమునకు నాాయవాక్రికమను వ్యాఖ్యానమును రచి 

యిం చెను. బొద్ధనై యాయికుల సిద్ధాంతములను ఖండించి 

.ఎాందవన్యాయ శాస్త్రమును సుస్థిరముగ చేయుటచే యితడు 

నా్య్యాయళాస్త్రమునకు గొప్పయువకారనును జెనీనవాం డగు 

చున్నాడు. అందువల్లనే సుబంధువు తన వాసవద_త్తమున నొక 
సుందరమగుకన్యక  కుపమానము?గా నుదో్యతక రస్వరావమగు 
న్యాయస్థితిని శ్రేషతో చెప్పియున్నా డు. ఉద్యోతకరుని తరు 
వాతను వాచస్పతిమిశ్రుడు భాసర్వజ్ఞాడు ఉదయనుండు 

"మొదలగువారు బె "ద్ధులవాదములను ఖండించి హైందవ 

నేద్ధాంతములను స్థిరపరచినారు. 

ఉద్యోతకరుని తరువాతను సుమారు "రండుళ తాబ్దములు 

న్యాయశాస్త్రములో నుద్ద)ంథము లేవియును 'చాయబడినట్లు 

తోంచదు. వ్ర శే, 9వ శతాబ్దము మధ్య కాలమున వాచస్పతి 

మిశ్రుడు జీవించియుండెను. న్యాయసూచినిబంధనమున ఆతా 
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నాగ్రంథమును విక్రమశకము 898 సంవత్సరమున ( డీ శ్లో, 

841) (వ్రాన్నట్లు చెవ్పీయున్నాండు. ఇతని న్యాయ వార్షిక 

తాత్చ్సర్యటేక యింతకంెను ముఖ్యమైన గ్రంథము. ద్రిడి 

ఉద్యోతకరుని. న్యాయవ్వ్నార్హికమునకు వ్యాఖ్యానరూవ మగు 

గ్రంథము. ఇం దీతడు న్యాయవ్వాల్షికములోని విషయములనే 
కాక న్యాయ భాహ్యములోని య నేకవిషయములనుగూడ విశద 

వర వెను. ఈ గ్రంథమువలన నితనికి తత్స రా్యాచార్యు(డని "వేరు 

వచ్చెను. ఇతయ న్యాయశ్నాస్త్రమంచే గాక సాంఖ్య యోగ 

"వేదాంత మీామాంసాశా స్త్రములలో కరాడ 'నుద్ద )ంథములను 

రచియించెను. ఇతండు మైథీలబ్రాహాణుండా. క్ర 5. 9వ న్తా' 

బ్దము చివరను జయంతభట్టు న్యాయమంజరి యను గృంథమును . 

వాసెను. వ్రడి న్య్యాయదర్శనములోని కొన్ని సూ త్రములకు వృత్తి. 
సాగ 
రూపమున నున్నది. వ్రతనికుమూరుండగు అభినందుంజే కాదంబరి . 

కథాసార మను కావ్యమును రచిం చెను. జయంతభట్టునకు వృత్తి. 

'కారుండని వ్యవహారము కలదు. క్ర. శ. 10-వ శతాబ్ద పారం 

భమున భాసర్వజ్ఞుడు న్యాయసార మను ల ౦థమును రచించెను. . 

ఇది రెండథ్యాయముల గృ ంథము, వ్రందు భాసర్వజ్ఞాడు కత 

రీతి నవలంబించెను. న్యాయసూత్రములు దాని వ్యాఖ్యాన. 

ములువ'లె పడార్థనిచారముతో గ్రంథమును. ప్రారంభింపక 

ప ప్రత్యకానుమాన | బ్రరూపములగు చఛమాణవిచారముతో. 

ద్రారంభించి నవ్యన్యాయ ప్ర ప వ_ర్హకులకు మార్షదర్శకుం డాయెను, . 
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“ఉప మానృప్ప్క ప మాణమును విడచుట యాగ గృ,ంభమునందు మణి 

యకవి శేషము. 

నూత త్రీభఖాప్యిముల మార్గమును విడచి స్వతంత్ర త్ర « గ్రంథ 

ములను రచియించిన వారిలో నుదయనాచార్యుయ ముఘ్యండు. 

ఇఅతండు వ్ స్పపాద భాహ్యమునకు కిరణా వళీయను వ్యాఖ్యా 

నమున్కు "వాచస్పతి మిశ్పుని న్యాయవ్నాలర్షిక తాత్పర్యటీకకు 
న్యాయవా ర్స్ తాత్సర గస్టపరిళ్ధ యను వ్యాఖ్యానమును; 

న్యాయపరిశిష్టమను నామాంతరముకల వ్ర బోధసిద్ధియు, బౌద్ద 

ధిక్కారమను నామాంతరముకల ఆత్మతత్వవి వకమున్వు న్యాయ 

కుసుమాంజలియు నను మూయ స్వతంత్ర, గ్ర, గ ంథములను రచిం 

చెను, నాాయపరిశిష్టమున జాతిని గృ వాస్థానముల విణారము 

కలదు. ఆత తృతత్వవివెకమున (బొద్ధ) శూన్యతావాద(ై ను తుణిక 

వాదఖండన పురస్పరముగా సాత్తస్వరూపని వేచనము కలదు, 

వీనికంశు ముఖ్యమగుగ్ర ంథము కుసుమాంజలి. ఇందు మోావూం 

సక సాంఖ్య బౌద్ధ జైన చార్వాకుల నిరీశ రవాదములను 

ఖండించి యు కమూలమున స్ సరస్థావనము చేయంబడియున్న ది, 

-ఈశ్వరస్థాపనము చేసీ నా స్తకమతముల నణగం ద్రోకిానవారిలో 

ముఖ్యుం డుదయనాచార్య్యుండు. ఇట్టి గ్ర ౧థమును.. రచించుటచే 

నుదయనుండ న్యాయాచార్యుం డనిపించుకొని యున్నాడు, 

ఇతడు తన లతణావలిని శ్రీః శ, 954 సంవత్సరమున రచించి 

నట్టు వ్రాసుకొనియన్నా య్ అందుచే నితండు క్ర. శ. 10-వ ey 
శతాబ్దమున _ జీవించియుండెను, _్రాచీన నైయాయిపలలో 
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నుదయనాచార్యుయ _ కడవటింవాడని - చెప్పవచ్చును. ఇతని 

సమకాలికుండగు శ్రీధరుయ శ్రీ . శ, 991 సంవత్సరమున 

పృశ్_స్పపాదభాహ్య మునకు న్యాయకందళ€ యనువా్యాఖ్యాన 

మును రచియించెను. ప్రశ _స్హపాద భాహ్యమునకు వోోమశివునిచే 

వోస్టమవతియను మరియొక వ్యాఖ్యాన మిోాకాలమునంబచే రచి 

యింవంబడినట్లు రాజశేఖరుడు చెప్పియున్నా (డు. 

శివాదిత్యు(డు స ప్పవదార్థి యనుగృంథమున వై 'శెషిక 
మతస్వరూవమును సం హేసముగా (వొసీయున్నాండు. .. ఇం 

ద నెకవిషయములను భాసర్వజ్ఞైని నా్యాయసారమునుండి గృ హించి 

యున్నా (డు. ఇతండు శ్రిహర్టునికంకు ప్రాచీనుం డగుటశో శ్రీ 

శ, 1]-వ శ తాబ్బమువాండు కావచ్చును. ఇతని గృంథముల నా 

5 చ జో అల అల ళ్ 
దర్శముగా చేసికొనియే తర్కసం గృ వోది నవీన ప్రకరణము లుద్భ 

వించినవి. -ఈపదొకండవళ తాబ్దముననే వరదఠాజు తార్కికరత, 

యను గ్రంథమును న్లోకరూవమున రచించి దానికి తానే 

నారసం గ్ హా మను వ్యాఖ్యనుకూడ చ్రానెను.. ప్రందు న్యాయ 

దర్శన ఫౌహ్యములరీతిని పదార్థవిచారపురస్పరముగా విషయ 

మంతయు సం తేవ ముగా వ్రాయణుడియున్నది. 

ఉదయనాచార్యుని తరువాత లెక్కించతగిన నైయా 

యికుండు తతగచింతామణి కృర్తయగు, నంగోనోపాథ్యాయులయ. 

ప్రతండు శ్రిహగ్దునికంచు (కీ- శ 1163). నవీను(డును, చింతా 

మణి వ్యాఖ్యాతయగు జయ'దేవునికంకు (క్రీ శో 1250) బ్రా పాచీ 
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నుండును అగుటచే U . శ. 1200 సంవత్సర, పంతము వాడని. 

చెప్పవచ్చును. ఇతండు మైథిలుడు. సామాన్యముగా చింతామణి 

యని వ్యవహరింపంబడు తత్వచింతామణి  యనేకవిధముల 

ప్రాముఖ్యమును వహీంచినది. ప్రాచినన్యాయగంథముల రీతిని. 

విడచి వ్ర మాణ్ణనిరూపణమున కిందు ముఖ్య స్థాన మోయంబడి 

నది. అందుచే తత్వచింతామణి పదార్థవిచార వ, థానశా స్త్రముగా 

నుండిన న్యాయమును వ్ర మాణవిచార వ వ థానన్త న్తముగా 

మార్చినదని చెప్పవచ్చును. గిటీవల రచియంపయిడిన ముఖ్య, 
ములగు న్యాయ, గ ంథములన్ని యును చింతామణి నాథార 

ముగా చేసీకొనియీ (వ్రాయంబడినవి. దీనికి వ్యాఖ్యానరూవ 

ముగా గాని వ్యాఖ్యానములకు వ్యాఖ్యానరూవముగా గాని, 

యున్నవి. -ఈ కారణములచే చింతామణ్ిన్యాయమున నూతనళక 

మును ప్రారంభించినది. వత్యమానుమూనొ వమానళబ్దరూవ 

ముల జింతామణే నాలుగు ఖండములుగా నున్నది. చింతామణి: 

మొదలగు నవీన గ ౦థములలో విశేష. మేమనగాః అతినూక్త్ష్య 

దృష్టితో లక్షణముల పరిప్మూ_రము చేయంబడియున్న ది. వందు 

_కొరతై అవచ్భేద్యావచ్చేదక నిరూవ్యనిరూపక వ్రత యోగ్యను 

యోగ్యాది పారిభాషికపదములు పరిష్కరింవంబడినవి. వీనితో 
నిండియుండుటచెే నవ్యన్యాయ ల్ ంథములశై లి వీని పరిచయము 

"లేనివారికి దున్హాహ్యాముగా నుండును. కాని వీని యువ 

యోగమునలన నవీనన్యాయమున కార్య కారణభావ, వతి 
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బధ్య పృ తిబంధక భా వాదికము నిస్సందేహముగా నిరూవించుట 

నవకాళము గల్లీనది. 

గంగోశో పాథా్యాయుని చింతామణి సర్వోత్కృష్టమగు 

గృంథమగుటచే తరువాతి నై యాయికులు నూతన గ్రంథములను 

వ్రాయంబూనక దానికి వ్యాఖ్యానములను (.వాయుటయందే 

పృవృత్తు తైరి. గంగోశునికుమారు(డగు వర్గ్భమానోపాభ్యా 

యుండు తన తండి, గారి గృంథమునకును ఉదయనాచార్వ్యుని 

గృంథములకును వా్యాఖ్యానముల వ్రానెను. ఇవన్నియు ప్రకా 

విక వేరున వెలయుచున్న వి. జయదేవాపరనామముగల వతుధర 

ఆలోకవమను వాఖా్య్యానమును శా 

డగు రుచిదత్తుండు వర్గమానుని కుసుమాంజలి ప్ర కాశమునకు 

కుసుమాంజలి మకరంద మను వాన్టిఖ్యానమును వ్రాసెను. 

మిశ్రుడు శీ: థా 1250 సంవత్సర ప్రాంతమున చింతావముణికి 

వానెను. ఈజయదేనుని శిష్యుం 

గంగేశో పాథ్యాయుని యనంతరము మూండువందల 

సంవత్సరములవర కును న్యాయమున గ్రంథము లగపడవు. 

శ్రీ . త. 16.వ శతాబ్దప్రారంభమున నవద్వీపమున న్యాయశాస్త్ర 

ప్ర చారమును వాసు దేవసార్భభాము( డనువండితుండు చేసి 

యుండినట్లు తెలియుచున్నది. రఘునాథుండను తార్కి_క శిరోమణి 

యతనిశిష్యుండు. గంగేశునితరువాత యితయే యున్న దగిన 

వైయాయికుండు. వ్రతండు గంగేశునిచింతామణికి వధితి 

యనువ్యాఖ్యను వ్రాసెను. చింతామణిలోని రెండుఖండములేకే 

B 
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దీధితి యగపడుచున్న ది. రఘునాథు(డు వై శేషికమతఖండనమగు 

వదార్థఖండనము మొదలగు మరికొన్ని గ్ర ౦థములనుకూడ రచి 

యించెను. తనిశేష్యుండు మధురానాథు(డు. ఈతండు చింతా 

మణికిని వీధితికిని కూడ వ్యాఖ్యానములు వ్రానెను వ్రతండును 

జగదీశుడును సమకాలికులు. వీరిగువురును శ: Sp 1600 సంవ 

త్సర ,ప్రాంతమువారు జగదీశుండు దీధితికి వ్యాఖ్యానమును 

'వ్రానెను. వది జూగదీశియనుపేరున వెలయుచున్న ది. ఈతండు 

శబ్ద _క్షీప, కాశికయను ఆర్థిక గ్ర గ్రంథమును, భాహ్యునూ క్రి కియను 

వస్త పాదభామ్య వ్యాఖ్యానమును, తర్మామృతమను చిన్న 

వ్రకరణమును కూడ రచించెను, మధురానాథ జగదీశులకు నమ 

శౌలికుడగు హరిరామ తర్కాలంకారుని శిష్యుడు గదా 

ధరుడు. అందుచే నితయ ' శ: శ్ర, 1660 సంవత్సర ప్రాంతము 

వాడు కావచ్చును. ఈతయకూడ దీధితికి వ్యాఖ్యానమును 

వానెను. ఇయ్యది గాదాధరియని ప్రసిద్ధి చెందినది. మరియు 
ల 

నీతండు చింతామణిభాగములకు కూడ వ్యాఖ్యానము (వానెను. 

ఇదియే మూలగా థాధరియని వ్యవహరింపం బడుచున్నది. ఇవిగాక 

వ్యుత్పత్తి తివాద శ ీ ివాదములను నార్థికగ్ర గ్రంథములను, ఉదయ 

నాచార్యుని యాత తృతత్వవి వేకమునకు వ్యాఖ్యానము మొదలగు 

ననేక గ ంథముల నీతండు రచియించెను. న్యాయశాస్త్రమున 

పాండిత్యము సంపాదింప గోరువారందరును జగదీశగదాధరుల 

గ్రంథములలో ముఖ్య మైన వాని నివ్చటికి _ నభ్యసించు 

చేన్నారు.. 
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శ్రీ శ. [7.వ శతాబ్దమున దీధితికి మరియొకవ్యాఖ్యాన 

మును చిన్నచిన్న వ్ర కరణములును రచియింవంబడినవి. మధురా 

నాథ హారిఠరాములశిష్యుయగు రఘుబెవునియొక్క_ శిష్యుండైన 

శంకరమి శ్రుండు దీధితి కొక వ్యాఖ్యానమును వ్రాసెను. -ఈతండు 

వై. లెపికసూ త్రముల కుపస్కా_రమను వ్యాఖ్యానమునుకూడ 

ానెను... వ్రశ్స్తపాదభాష్యమున  నన్నిస్నూత్రేములును 

వాస్టఖ్యాతములు కాకపోవుటచె నీయుపస్కా_రము ప్రాముఖ్య 

మును వహించినది. విళ్ళనాభవంచానను(డు ( శ్రీ- శ. 1634) 

న్యాయనూూ త్ర ముల కొక వ్యాఖ్యానమును చ్రానెను. -ఈతండు 

భామావరిచ్చేదమను 168 శ్లోకముల చిన్న ప్రకరణము నొకదానిని 
షు న్ యు గ చ్రానెను. ఈశ్లోకములకు సిద్ధాంతము క్రావళి యనువ వఖాన్దిన. 

మును కూడ వ్రానెను. -ఈ కారికలలోను తదా్యా వ్రిఖాస్టనము 

లోను విషయమంతయు సులభము గాను స్పష్టముగాను వివరింప 

బడియున్నది. న్యాయళాస్తము నభ రిసింపం దలంచినవారు 

తరచుగా మొదట తర్క_సం గృహమును తరువాత దీనిని చదువు 

చున్నారు. వై యిరువురకంకు నవీనుం డన్నంభట్టు. ఇతం 

'డాంధుండు. వ్యాకరణమున, "వేదాంతమును మోవాూాంసలోను 

గరాడ గ్రంథములను రచించియున్నా (డు. ఈతండు తర్క 

సంగ హమను చిన్న ప్రకరణమును వ్రానీ దానికి తానే దీవికయను 
లు వార్ శ్రాసియున్నాయ. గ్ వర్ధనాచార్యుండు తర్క 

సంగ హమునకు న్యాయబోధినియను మరియొక వ్యాఖ్యను 

వ్యాఖ్యనుకూడ 
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చ్రానెను. తర్క క్యాస్త్రము నభ న్ట్సెంపం దలంచినవారు మొట్ట 

మొదట _ తర్కసంగృవా న్యాయబోధినీదీవికల నే చదువు 
చున్నారు. తర్కసంగ్రవాదీవికల _ప్రాముఖ్యమునుబట్టి నీటికి 
బాలగాదాధరియని న్థవవారముకూడ వచ్చినది. ఇంకను కేశవ 

మిశ్ఫుని తర్కభాహ (క్రీ శ. 18 శతాబ్దము లౌగాతీ. 
భాస్కరుని తర్కకౌముది (క్రీ. శ. 17 కొతాబ్దము) మొదలగు 
చిన్న చిన్న గ్రంథము లనేకములు క లవు. 

వ 

విధములుగా నభివృద్ధి చెందినట్లు తెలియగలదు. మొదటినుండి 
12వ శ తాబ్బ్దమువరకు సూత్ర గృంథముల నాథారముగా వేనీ 

కొని శాస్త్రము వికాసమును పొందినది. అప్పటినుండి నూ త్ర 
ముల ఫక్కినివిడచి తత్త్యచింతామణి నాథారముగా శేసీకొని 
వ్యాప్తిని పొందినది. ఈ భేదమును పురస్కరించుకొని మొదటి 
దానికి ప్రాచినన్యాయమనియు, రెండవదానికి నవీనన్యాయ 
మనియు వ్యవవోరిము గలిగినది. మరియు కాల భేదమువలన ప్రా 

, చిన న్యాయ గృంథములకును, నవ్యన్యాయ గృ ంథములకును 

భాపాశతై లులలో విశేవ భేదము గలదు. 

వై న్యాయళాస్త్రచరిత్రమునుబట్టి యీశాస్త్రము రెండు 

ఇటీవలి కాలమున న్యాయపండితులందరును నవినన్యా 
౧ వీగో a యగృంథముల నభ్యసించీనవారే కాని ప్రాచీనన్యాయ గ్రంథ 

ముల నభ్యసించినవారు కారు. అందును ఈదేశమున ప్రాచీన 
న్యాయ, గృంథపఠన మంతరించినదని యే చెప్పవచ్చును, లఇస్రడు 
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విళశ్వక భావరిపత్సరికు లకు 'బాఠ స్థిములుగా నేర్పరుచుటచే స్వలల్చ 

ముగా ్రాచీనగృంథములు పళనపాళఠనములలొ నికి వచ్చుచు 

న్నవి. అట్టి గంథములలో నుదయనాణారు్యుని కుసుమాంజలీ 

యొకటి. నవ్యృగృంథములలో నెంతనిష్లాతు లైన వార్మికెనను 

ప్తాచినగ, ంథము లన్వయించుట కష్టసాధ్యము. అట్టి ప్రాచిన 

(౮ ంథములలో ముఖ్యమగు కుసుమాంజలిలోని విషయము 

నవ్యన్యాయపండితులకుం గరాడ నకు తవూర్వ మే యనుటకు 

సంబచేపాము లేదు. అట్లయ్య్యు శ వరి లతు.నారాయణకా సు 
గు లీ గ్త్ 

లుగా రందలివిషయమును స్వయంకృషి. చే తెలిసికొని కాము 

గురుముఖతః జదివిన గ్రృంథములకం కొను 'నెక్కువసుబోధముగా 

పాఠము చప్పగలుటయు వివరణము వాయగలుటయు బాల 
౧ లో ౧ 

యాళ్చర్యమును గలుగజేయుచున్న ది. ఇట్లు నా_స్తికమతనిరాస 

ముచేసి యా స్థీకమతమును స్థావించిన కుసుమాంజలికి తెలుగు 

వివరణమును వ్రానీ యందలివిషయము న్యాయపండితుల కాక 

యితరులకునుు సంస్కృతము నభ్యనింపని వారికిని కూడ తెపేయు 

నట్లు చేసిన శ్రీ వేరి లక్షీనా రాయణశ్యాస్త్రీగారి యుద్యమము 

మిక్కిలి ప్ర శోంసనీయము. ఇట్టి మహాోోపకృతిని గావించుటచే 

౨ ద్ జ 
శ్రీ శాస్త్రిగారు యావదాంధ్ర లోకముయొక్క కృతజ్ఞ తకు 

బాత్రులైరని నాదృఢవిశ్వాసము. 

5 శా స్త్రియ గృంథములకు సామాన్యముగా బ్రబార 

మధికముగా నుండదు. అందుచే నట్టిగ్రంథములను వ్రచురించు 
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వారికి ప్రతిఫలము విశేషముగా నుండదు. ఈయాంధ్ర 

కుసుమూంపలి నాంధ దేశమున నిజ్ఞానవార్టి_ఫ్టి వ్య్ ప్రతిఫలముగొ 

దలంచి విశేషవ్యయ ప్ర పృయాసములకు లోనై ప్రకటించిన 
“వావిళ్ల” ముద్రణాలయ యజమానులగు బ్రహ వాక్ వెంక 
పేళ్వర ళా స్తులుగారు ఆంధ్ర, దేశమునకు దుహోవ శారను చేసీ 
రనుటకు సందేహము లేదు. వీ రిడివరలోగనాడ యిట్టి గంభము 

లనేకములను వకటించి యాంధ్రభాపును ఆంధ్ర వాజ్యయమును 

ఆంధ్ర, విజ్ఞానమును ఎంపాందించి యున్నా రు. వీరింకను చాలా 

శాలను = నై విధమున. నాంధు)లకు విజ్ఞానాభివృద్ధి చేయుదురు 

గాక యని భగవంతుని ఎ్రార్థించుచున్నా ను, 

విజయనగరం, శ్రీవరవన స్తు వేంకట రామానుజసా(మి, యమ్. వ 
18-12-1985. ్రీచన్మ హారాజ సంస్కృతేక లా శాలాధ్య కుడు. 



సండే తాఖి పౌ యుములు. 

శ్రీ విజయనగరం మపహోరాజావారి సంస్కృతకళ”శాలా 

వ, థానాథ్యావకులును, రాజపు త్రస్థానస్థిత జయప్రర రాజ 

థానీస్థిత సంస్కృృతక ఇ కాలావిద్వత్ప్రవరో పాయనీకృత న్యా 

యభూూహణబిరుద భూమితులు నగు బ్ర! శ్రీ యుత "వేర్వుప 

నామక లత్రీనా రాయణకశాొ స్తుల వారు చస ఫ్రేమదుదయనాచార్య 

ప్రణిత న్యాయకుసుమూంజల్ గ్రంథమును తదీయనిద్ధాంతముల 

నాంధ్ర, లోకమునకు సుబోధములుగాం జేయుట, ఆంధ్ర, 

భాషలో పరిన్న్రర్తనము జేనీయున్నారు. 

లోకములో నొకభాషలో నుండెడిగ,ంథమును వేజ్ొక 
భావలోనికి పరివ్వర్తనము జేయునవుడు స్వల్పమైన యఖి 

ప్రాయ భేదము లుండుట సాష్భభావికము. అయినను ఈశా స్తులు 

గారు తవుకుంగల జ్ఞ నాలిళ యమునుబట్టి సంస్కృత న్యాయ 

కుసుమాంజలి పఠనమూలమున నెట్టిజ్ఞానము కలుగునో దాని 

కేమియు లోటుపాటు "లేకుండ నీపరివ _రృనముం జేయుట నా 

'కాళ్చర్యమును సంతోషమును గలుగంజేసీనది. 

లోకములో వ్రబలిన నిరీశ్వురవాదములను  నిరసించు 

విషయమున ఈన్యాయకుసువూం జలినిబోలిన గ్రంథము వేతొ 
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కటి లేదని సుప్ర సిద్ధము. ఈ(గృంథమందు నింళ్వర వాదములలో 

వప్రబలమగు చా ర్యాక, మామాంసక్క సౌగత్క, దిగంబర, 

సాంఖ్య వాదములు క్రమముగ నైదు_స్థబకములచే నిరనించి 

ఈశ్వోరస్థాపన జేయ(బడినది. ఆ_స్హబకములందలి విషయమును 

ఇచ్చట సంగ్కృహముగా నిరూపించుచున్నా (డను. 

వై దికములగు నగ్ని హోత్రాదికర్శలకు స్వనశ్రాదిఫలకత్యము 

“స్టార్ల కామోఒగ్ని హోత్రం జువుఎుయాి”” ది త్యాది శ్రుతులవల 

నం దెలియుచున్న ది. స్వర్ద్హమనంగా దుఃఖనుతో గూడుకొనక 

ఎల్ల పుడునుండుపద్ధతిలో ఉత్పన్నమైన సుఖవిశేషమని “యన్న 
దుఃఖేన సంభిన్నం నచ గు_వ్రమనంతరం. అభిలాహోవనీతం చ 

తత్సుఖం స్వః పదాస్పదమ్”అను శ్లోకము చే జెప్పబడుచున్న ది, 
ఇట్టిసుఖము ఈలోకమున నీబేవాముతో గూడియుండిన జీవ 

నకు. గలుగదు. బెవాపాతానంతరమున గలుగునని చెప్ప 
వలెను. కాలాంతరభావియగు స్ఫర్తవరర్థింతేము అగ్ని హోత్రాది 

రూపమగుకర్శ లుండను. గాన చిరవినష్టమగు ననుభ వమునకు 
స్మృతిహాతుతోవవ త్తిశై యనుభవజన్యమును స్మృతివర్యంత 
స్థాయియు నగు సంస్కార రూప వాా్యాపారకల్పనన లె, చిరవినష్ట 

ఇండ్ల అ w=) అ మగు నగ్ని హోత్రాదికమునకు ,శ్రుతిబోధిత స్వర్ణ ేతుతో్టవ 
పత్తి యగ్ని హోత్రాదిజన్యము స్వర్షపర్యంత స్థాయియు నగు 

వ్యాపారకల్పన చేయవలెను. ఆ వ్యాపార మే అదృషస్టమనియు, 

అవూర్వమనియు, ధర్మ మనియు, పుణ్యమనియు6 జెప్పంబడును, 
ఈధర్మ మతీంద్రియము గాన తద్ద్యారక కార్య కారణభావ 
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జూన మతీం ద్రి యదృష్టలకే గాని యస, దాదులకు సంభవింవదు. 
గాన ఆలం ది యాద్భష్టదాషరక కార్య కారణ ఖావజ్ఞానము గల 

పురుషుడు విదమూలమున నస్త చాదులకు కార కారణభావ 

జ్ఞానమును గలుగంబేయంగలండు. గాన నలంద్రి యద్రష్ట్రయగు 

సర్వజ్ఞ పురుషుండె 'వేదకర్సయణగు నీశ్వరుండని సిద్ధించును. అని 

నై యాయికమతము, 

ఈ వాదమంతయుం గార్య కారణభఖా వాంగీ కారము వై 

నాథారపడి యున్నది. అట్టి 'కార్యకారణభావమే లేదని 

శొందటు చెప్పుదురు. 

కార్య కారణభావమే "లేనిచో ఈ కార్య పృవంచమం 

తయు నెల్లపవుడును లేకపోవలనీ వచ్చును. లేచా ఎల వుడును Cn గ 

పుట్రవలని వచ్చును, కార్యములు 'దేశవి శేషమునుబట్టియు, కాల 

విశేషమునుబటియుం బుట్టుచున్నట్లు వ్యవస్థితముగా కానవచ్చు ఈ రు ౧౧ థ్ 
య న్ని ణి ణి / జ చున్నందున ఆవ్యవష్థాగద్ధికె కార్య కారణభావ మంగీక కింపక 

తప్పదు. కార్య కారణ భావము సిద్ధించినను, దెవోద్యతిరి క్షమగు 
యాగాదిక_ర్హ లేనందున దేహపాతానంతరము యాగాదిపల 
మనుభవించువాండు లేడు గాన నట్టి ఫలానురోధమున కల్పిత 
మైనయదృష్ట మెట్టు నీద్ధించునని కొంద జా కేవీంచెదరు గాని 
యది సరిగాదు. చేహేం ద్రి యాద్యతిరి కృమును స్థిర స్థాయియు 

నగుజీవాత్మ యుండకతీరదు. జీవుడు బేవాము నశించినపిదవ 
గూడ నుండును. యాగక ర్హయగు జీవుడే యాగఫలము 
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ననుభవించును. గాన తతృ్భలానురోధమున నదృష్ట్రము సిద్ధిం 

చును. స్థీరస్థాయి యగునట్టి జీవుడే లేనిచో దృష్టచేహో 

పాధికముగా మన చేం జూడంబడుచున్న సుఖదుఃఖాది వై చిత 
=, 5 + నా మెట్లు నిద్ధించును. కార్య వై చిత్యములో కారణ వై చిత్రము 

వ్రయోజక మనక తీరదు. అట్టివైచి త్టిమును దృష్ట కారణ 

వైచిత్ర్యముచే సమర్శించుటకు వీలు లేనందున యదృష్ట కారణ 

మును కల్పింవక తీరదు. ఆయదృష్టము ఈదేహాస్రాక్త్సన కర్తా 
ధీనము. షా శకనకర, క ర పా కనదేహమనినచో నది యీ Jo ఆలా టాం 

దేవాముకంశళు ఫీన్న మగుట చెం గృతవానాకృ తాభ్యాగమ 

దోషము వాటిల్లును. కాన దేహద్యయానున్య్యూతమగు నొక 

పదార్థము నంగీకరింపక తీరదు. ఇటుల వూరషపూర్య సుఖదుఃఖ 

వై చిత్ర్యమువలన బూర్వ ఫూరషదెహాములు, తావదనున్యూత 

మగు నొకవదార్థము నంగీకరింపక తప్పదు. దానినే జీవం 
డందురు, దానికి వూరోగ _క్షన్యాయమువలన నీ చెహపాతానం 

తరమునగూడ స్థితి సిద్ధింపంగా, నట్టిజీవుని సుఖస్థితియె వతచ్చే 
హోపాధిక యాగాదిజనితఫలమని లభించును. ఆఫలానురోధ 

మునుబట్టి వెనుక జెప్పినంతిగా అదృష్టము సిద్ధించును గాన 
యట్టి అద్భష్టదాషరక కార్య కారణభావజ్ఞాన పూర్వకముగా 

వేదమును రచించిన పురుషా లేయుండు సిద్ధించును. 

లగ షి - ప్రెది ప్రథమ_స్తబ కార్థము. 
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II. సబకము 
a) 

వైన. జెవ్పినవిధముగా అదృష్టము నిద్ధించినప్పటికి, 
తద్దాషరక కార్య కారణభావబోధక మగు వేదము పృమాణ 

మని యంగీకరించినప్పటికి దానికి కర్త ఈళ్ళరుం డనుట సరి 
గాదు. వేద మపారువేయము, నిత్యము. తద్దతస్రామాణ్యము 

స్వతో గ్రాహ్యము. కాబట్టి దానికి కర్త నంగీకరింప. నక్క-ర 

లేదు. ఒకపు డంగీకరించినవ్పటికి యోగకర్శ నీద్ధులు సర్వజ్ఞులు 
నగు కవిలాదులే కావచ్చును. కాబట్టి యసందిగ్ధముగా. 

సిళ్వర సిద్ధి యెొటుల కబ్దుననెడుళంకను నిరసించుటకై యీ 

_స్తబక మారంభింవంబడినది. 

వేదము నిత్యమనెడువాదము సరియైనది గాదు. వెద. 

ము వర్ష సంఘాతాత్త క _మగువదముల రాశియైయున్న టుల 

మన కనుభవగోచరము. “గ కారము పుట్టినది. గ కారము నళిం 

చినది. కోలాహలము నివ_ర్తించినది.” అనెడు ప్రత్యవముచే 

వర్ణముల కుత్పాదవినాళములు ప్రతీతములు. ఇట్లు వర్ణము. 

లనిత్యము లై నపుడు తత్సంఘాతపదముల సంఘాత మగువేదము 

నిత్య మెటులగును ? 

మజియు “వర్ల ముత్పత్తికలది గాన నశించును” అనెడి 

యనుమానపృమాణముచే గూడ నర్ణములకు తత్సంభఘాతపద. 

సంఘాత రూవమగు వేదమునకుగూడ అనిత్యత్వము సిద్ధించును... 

బ్రచట “ఉత్పత్తి కలది అనెడు హేతు వనీద్ధమని శంకింప 
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రాదు. వర్ణ ములందు దారత్గమందత్యాాదిభదము, దృతవిలం 

'బిత మధ్యమవృత్తి భేదము చే భిన్న కాలికత్యము,ననుభ వసిద్ధమె 

యున్నది. ఇట్టి నిరుద్ధధర్శ ములు కారణవై జాత్యము వలన 

5 జ” - శ క గాని సద్ధింపంజాలవు. కాబట్టి ఆయా విరుద్ధధ రాళ్ళ /యవర్ల 

ములు విరుద్ధ కార ణజన్యములని యొప్పక తప్పదు. కానన 

“ఉత్పత్తి కలది” అనుహేతును నిర్లుష్టము. ఇంక “సోయం 

గకారకి అను పత్యభిజ్ఞ, సాజాత్యనిబంధనము గొన వర్షా 

నిత్యత్వ బాధకము కానేరదు. కాబట్టి అనిత్యములగు వర్ష 

ములతోగూాడిన వేద మనిత్య మె గాన కర్హ నంగీకరింవక 

'తప్పదు. మరియు వేదము నిత్యమను వాదమున్ను సరిగాదు. 

బశ యోగనిద్ధిచే సరషజ్ఞాలగు కపిలాదులే వేదమునకు 

గర్హలు అని చెవ్వుట కవకాళము లేదు. యోగనిద్ధులన 

'నతీం ద్రి యార్థ దర్శనోపాయమగు భావన గలవారని కదా 

అర్థము. వారి కట్టిభావన యున్నవ్పటికి దానివలన నతెండ్రి 

యాక్థ్రసామాత్కారము తప్పక గలుగుననుటలో. బ్రైమా 

ణము లేనందున వారియెడ వేద పృణయనానుకాలమగు సర్వ 

'జ్ఞత్వ మున్నదని నమ్ముట కవకాళము లేదు. అందుకు 

వేదమే వమాణమనుట తగదు. వేదమునకుం ద్రైమాణ్య 

5 Y శ - నీద్ధి వారియందలి అతిం ద్రీ యార సామాత్కారత్వనిళశ్చయాథిన 
మైయున్నది. అనిశ్చాయము ప్రామాణ్యనిద్ధ్యథీనమై యున్నది. ఇ 
'ట్లీ రెండును నన|్యన్యాా శ శ యము అగుట చేసి కవీలాదులయొడ 

విశ్వాసము "లేదు. కాబట్టి స్వతస్పిద్ధాతీం ద్రి యార్థ సాక 
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త్కారము గలవా(డును, కపిలాదులకన్న. విలతణుండు నగు. 

వురుషుండు వేదక ర్త యని యంగీకరింవవలనీ యున్నది. వేద 

జన్య్వమగు ప్రమ క_ర్హ్ఫగుణ జన్వమగుటం బెని అట్టి గుకా శ 

యుండై నపురుషుడు పర మేళ్వరుండు సిద్ధించును. 

అయ్యిది ద్వితీయ_స్తబ కార్థ ము. 

IL, స అక ము. 

(నిన జెప్పిన యు కులచే నీశ్వరుండు సీద్షింవవచ్చును. 
లా య 

గాని యీోాళ్ళరుండు లేడని బోధించు ప్రమాణము లున్న పుడు 

వెనుకటి ప్రమాణము లీక్ళరు నెటుల సాధింపంగలవు. అను 
వాదమును నిరనీంచుటకే యీ సబకమున నీశ్వరాభావబోధక 

యి అలాని 

ప్రమాణము లేదని నిరాపించబడుచున్నది. 

ఈశ్ళరుడు _ లేడనుట కనుపలబ్ధి ప్రమాణమని _ చెప్ప, 

వలెను. అనుపలబ్ది ప్రమాణ మనువారును శేవలానులబ్ది 

వ్రమాణ మనుటకు వీలులేదు. అ ట్లనినయెడల నతీంద్రియము 

లగుట చె ననుపలబ్ధములగు నాకాశాది నిత్యవిభువులును జగ. 

త్స ఎఫ్ క రణము లగు పరమా ణాగదులును "బేశపోవలసీ 

వచ్చును. కాంబట్టి యో గ్యానువలబ్ధియ యభావసాధక మన. 

వలయును. ఈశ్వరుడు గగనాదులవ లె న యోగ్యం డగుట చే. 

దదనుపబబ్ధి తదభావసాధకము కానేరదు. 
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మజీయు “భూతలము ఘటాభావము కలది” అను 

చాతువ ప్ర త్యతమంధునకుం గలుగ నేరదు. శేవలానుపలబ్దీయే 

యభావసాభక మనినచో నంధునకుగూడ నట్టి చాతుష వత్య 

తము కలుగవలనీవచ్చును. ఇంతేకాక ఘు ఘటాభావ వద్భూూ 

'తలొమృనుజ్ఞానము వ వ్రత్యతసామ గీ గ్ జన్యమగుట చే (ప్రత్యయ 

ఫలమే యగును. "కాంగా అనువలబ్ధిక వృథకృలకత్వము లేనం . 

దున వృథ క్చా/మాణ్యము సిద్ధింపదు. 

వుట్లు వత్యవానుమానోవమానళబ్దములు నాలుగును 

వమాణములని నిరూవించుచు తన్తుఖమున నీనాబ్లు వ్రమాణ 

'ములలోను కొన్నింటిని తంపనచ్చుననువారివాదమును మరి 

కొన్ని జేర్చవచ్చు ననువారివాదమును, సమంజసము కాదని 

యీ తృతీయ స్తబకమున విపులముగా నిరూపింవండినది. 

బ్రయ్యడి తృతీయ సబ కార్థము. 

-ఈశ్వరజ్ఞానము వ్ర మ కానేరదు. వమ యనంగా 

వూర మజ్జాత మైన వ స్తువ్రయొక్క_ జ్ఞానము, yr స్వర జ్ఞ్యానము 
నిత్యమును ౩ సర్వవిషయకనము నగుటచే న్్ సరునివట్లం బూర్యాా 

జ్ఞాత మగువస్తువే "లేనందున తద్థానరూప మగు ప్రమ ఈశ 

రున కెట్లు సంభవించును ? కాంబట్టి వ్రమాళూన్యుండగు 
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నీశ్ళరునిచే పృ జీతమగువేద మున్మ_త్తవాక్ళ్యమువలె ప్రమా 

ణము కాజాలదు. కాగా వేదస్రామాణ్యము నాథారముగా 

జెసిక్రొని ఈశ్వరుని సాధించుటకై నొందినప్తయాసము విఫ 

లమనుళంకను నిరసీంచుటతై నీ_స్తబకము -ఈళ్వరజ్ఞానమునకు 

చఊచమాత్వనసాధకముగా నారంభఖింవంబడినది. 

“పూర్వము తెలియయుడని వ స్తువుయొక్క-జ్ఞూనము ప్ర ము 

అనునది వ్రమాలత.ణము కానేరదు, అక్టునచో ఫూర్వుము 

జ్ఞాత మెనవస్తువును నోచరించు శాలాంతర ఖావిజ్ఞానము య మ 

కాకపోవలసివచ్చును. అయ్యది ద్రుమ గాదందులేని హని 

వలనం గటబ్బుపవృ త్తి నియతఫలకము కాకపోవలసి వచ్చును. 

మరియు శు కియందుగలు రజతభమయు నజాతాగ్గజానము 
జె గ WD) అ థి 

గాన వమ కావలనీవచ్చును. కాన యథార్దానుభ వము పృమ 

యనునది వవుకు నిరుషలతణము. కృటిలతుణా మిోాళ్వరజ్హాన 
UU డిలు రు ఢా 

మునందుంగూడ నుండుటచే నదియు ప్ర మయే యగును. వమ 

గలవానిచే రచింపంబడిన వేదము సర్వథా [ప్రమాణ మగును 

గాన తత్సాామాణ్యము నాథారముగా చేసికొని సృథమ 

ద్వితీయ _స్థబకములలో జేయంబడిన యీళ్యర స్థావనము నిష్ట 

న తుర్ర సబకార్లము పది చః ర్భ_స్తబకార్థ , 



తల 

1 స్త్రబక ము. 

వేదకర్తగా నీశళ్ళరుడు సిద్ధింపడు. వేదము జగత్తులో 

నిది. సర్వజగ త్మ _ర్తభత్వోము మూలప పకృతి వ (సథ మపరిణామ 

ముగు మహా _తృత్యమునశే క గలదు. న జగ దైష్పచి ల, త్ర సము 

కూడ దానివల్ల నే యువవన్న మగుటం జేనీ వ సృథమ వ్తీయ 

'స్థబకములలో నిరూ పీంపంబడిన యీశ్యర సొభనము సనుంజ 

సము గాదు అను సాంఖ్య్యులయా తపమును నిరసీంచుటనై. 

యిీా_స్పబక మారంఖైంపంబడినది. 

ఈ స్థబకమున ననుమానము వేదము నీశ్వరనిద్ధిలో 

బ్రమాణములని నిరూవింపంబడినది. ఇందు చూపబడిన 

మాతున్రు లీశ( రాసా ధారణము లగుట చే, సర్వజ్ఞాండ వేత 

నుండు బి;కృ త్యాదివిలతణము నగువ్రురుషుని సాధింవలలవు. 

మరియు వెదబోధిత జగతృ్రష్టు త్వాది ధర్మములన్ని యు నీళ్ళూ 

రునియందే సంభవములుగాని వేజొక దానియందు సంభవ 

ములు గావు. కాంబట్టి సర్వజ్ఞుయను. పెదకర్తయు పరమ 

కారుణికుడు నగు పర మేళ్వరుండు గలడు, అతనియుపానన 

పరమపురు పార్థ సాధక ము. అనీ మూ గృంథోవసంవోరమున 

'చెలియంజేయుచు. నట్టి యీళ్య్వరోపాసననలన జీవులందరును. 

తరింపవలయునను సదువబేళ మో గంథమునం చేయబడినది. 

వైనజూపంబడిన నిరశ్వర వాదములును తన్ని రాకరణ 

వఫూర్వకముగా జెయంబడిన యీళ్వర స్థాపన సెద్ధాంతములును 

సంస్కృత భాహోమూలమున నాయాశాొ స్త్రములం దారితేరిన 



లత 

చారలశే గాని యితరులకు సుబోధములు గావు. ఇక్కాలమున 

నట్టివా రరుదుగ నుందురు. శ్రీకాస్తులవా రీవిషయమునంతను 
గమనించి వై సిద్ధాంతేములను దేళశభాహలో ననువదించిన సర్వ 
జనసుబోధముగా నుండునని తలంచినవానై న్యాయకుసు 

మాంజలి నాంధ భాషలోనికి వరివ రనము చేసి తపీయనీచాంత 
UU ఆని య 

ముల నాంథధ్ధులకు సుబోధములుగా చేనీర. 

వీరి గృంథవఠనమువలన నాంధులందరును న్నాస్తీక 
మత నిరాసపూర్వకములైన ఈశ్వరస్థాపన సెద్దాంతములను 

సులభముగా డెలిసికొనగలిగి పరమపురుషార్థమగు  నీశ్వరా 
రాధనపరులగుట కవకాళము గలుగును. 

-ఈవిధమున నాంధ్ఫులనందర నీశ్వరవ రాయణులుగా 

జేయ దలంపుగల వీరి యరాయుద్యమము ఆంధ లోకమునకు 

బరమోపశకారకమని చేప్పుటలో నతిశథయో_ కి లెదు. శ్రీళాస్తి 

గారు గురునేవచే సంపాదించుకొొనిన జ్ఞానమును కేవలస్వార్థ 

మునశకేగాక యిట్టి యుద్ద )ంథముల నింకను ననేకముల నాంధ్ర, 

మున బరివ ర్రనము జేయుట కువయోగించుచు నాం ధ్ర భాపూ 

నసవకులై ఆంధ, లోక కృతజ్ఞ తాపాత్రు లగుదురు గాక! ఆంధ? 

లెల్లరు న్నీ గృంథపర్యాలో చన చె నీళశ్వరభ క్యులై ఈశ రా 

రాధనరూవమగు కృతజ్ఞ తాని వేదమును చశ్రీకొశ్ర్రిగారి కర్పం 

తురు గాత! ఇట్లు, 

విజయనగరము, | ౫. చ్ రత్నాకర, 

20.12.88. ల ల 
"తాతా సుబ్బరాయ ళా (వ 

నీ 

౮ 



ల్ 

బ్ర హ శ్రీ న్యాయభూపణ వే రురి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రులు 

గారిచే రచింవబడిన యాంధ కునుమాంజలిని స్థాలీపులాక 
లో 

న్యాయముగా మూచితిని. అందలివిషయను మూలమున క్రవి 

రుద్ధము, శైలి సులభము. ఇయ్యది విద్యార్థుల కత్యంతోవ 
యు_కృముగు గ్రంథము. 

ఇట్టి దుశ్తేయములగు శాస్త్ర గృంథము లింకను అనేక 
ములు గలవు. శీ లక్షీనారాయణశా సు స్రులవంటిసమర్థు లగు పండి 

తులచే వానినిహొడ నాం దీ కరింపం చేని యాంధ్ర భారతీయో 
షకు జేయూత నాసగుబొధ్యత తన్నవె గలవని యాంధ్ర 
లోకము గు స్పెైరుంగు గాక ! 

ఇట్టు, 

ప్ర్రర త్నాకర, తార్కి_కచ క్ర, వి, 
3 స లక్షీ నృనింవాశా స్తే 

పిఠాపురం | శ్రీమర్న్ రి కాపరసంసానాసా య 18-11-1988. (౧ ఏ అ చ. జ్ స్ న్యాయ 
Cc 



నాాయకుసుమాంజలిస్థ 

విషయ నూ చి, 

ర 

వ్ర థమ _స్తబకము. 

విషయము, పుటం 

మంగళాచరణము ఇజం l 

ఈశ్వరవిషయమున వాదుల యభిప్తాయ ములు . 6 

ఈశ్వరవిషయమున వి పృతివత్తులు . 9g 

కార్భకారణభావ వ్యవస్థావనము . ll 

ఆకస్మి కత్వవాదఖండనము 2 12 

' న్వభావవాదఖండనము .. 18 

కార్యకారణ పృ వాహమున కనాదిత్వమును స్థాపించుట 0 90 

కృ ణారణిమణులవహ్ని కారణత్వమును పొచారించుట ఎ 28 

శకి పదార్థ ఖండనవిచారము 2 2h 

దహానసామాన్య ప, యోజక మును నిరూపీంచుట . ల 

అఫూర్వ వ్యవస్థావనము లం 7 

అభావమునకు గారణతషముం బజెవ్వుట ళం A: 

ప్ర తిబంధకపదార్థ నిర్వచనము . 3 

్రధ్వం సాభావమునకు వ్యాపారళ్వమును ఖండించుట లం 60 

ఉపలతణమునకుం గారణత్వ్వమును ఖండించుట లం 61 

వరమాణువులు పాకజవిశేషమువలన గార్యవిశేషజినకములని నిరూపించుట70 

కారణ తాపదార్థ నిర్ణయము ' " ల 64 . 79 



86 
విషయము, 

నై యాయికమతమున శ _క్రీపదార్థ మన చెట్టిదో డెల్పుట 

అద్భష్టము భోక్త ఎ్రనిష్టమని స్పష్ట వరచుట 

సాంఖ్యమతనిరూవణము 

సాంఖ్యమక ఖండనము 

కార్య కారణములు సమానజా తీయము లై యుండవలెను గాని నమాన 

ధర లుగూడ వైయుండవలె ననునియమము 'లేదనుట. 
భూతవై తన్గ వాదము 

తల్థ ండనము లం 

తణభంగవాదము 
తక ండనము _ 

జాతిసాంకర్యవిచారము 

నిళ్యవిభువునకు గారణత్వము లేదని యాశంకించుట 
నిళ్యవిభువునకు గారణత్వమును స్థీరవరచుట 

_ ద్వితియపస్త స్తబక ము. 

వ్ర ముకు సణజన్యత్వమును సాధించుట 

ప్రైమాణ్యము వరతో గ్రాహ్యమని నిర్ణయించుట లి 
శబ్ద్బనిత్యత్వ వాదఖండనము 

జాతిళ_క్రివాదఖండనము టం 
వ, ళయనిరూవణము శి గ 

తశ, 

"వేద వ్రోస వ (వదర్శనము 

ఆచారమునకో [వ వుత్యత శ్రుతిమూలకత్వమును స్థాపించి శాఖాశిళ్ళే 
దమునంగీకరించుట లం 

మవోజనవ వర్మిగ్క్యహ పదార్థనిర్వచనము - ల 
వ వ్రశ్ యానంకరమున మర్ల సృష్టిగలబని నిరూపించుట 288 



వ్ 

తృతీయ _స్తబకము. 

అనుపలబ్ధిి ఈశ్వరబాధకత్వమును నిరసించుట 

యోగ్యానువలబ్దీకి అభావనిశ్చాయకత్వమును స్థాపించుట... 

మనో వై భవచాదము 

తత ండనము 
ఖు 

శీ నషష్న నిరావణము 

నువు వృ్నిరూవణము 

ఒకనియాత్మ 'వజటోకనికి వ్ర త్య తవిషయము "కాదనుట 

వ్రశ్యత్ మె (వృమాణమను చార్వాక వాదమును ఖండించుట 

అనుమూనమునత్రు. బ్రామాణ్యము నెలకొల్బుట 

అప్ప యోజక హేతునిరాూవణము ' లం 

ఉపాొధిల ఈణము 

pad కా కు క్ షో అ పృయోజక మునకు బాలే పభ సాంతర్భావమును జెవ్వట *.. 

చ ఈత ఈ 

సిద్ధసాధనమునకు హౌ త్వాభాసాంతర్భావమును జెప్పుట 

సాదృశ్య మతిరిక్తవదార్థ ము “కాదనుట 

శ_క్రినంఖ్య్యాదు లతిరి క్ష వదార్థములు కాదనుట 

ఉవమానమునకు6 బ మాణాంతరత్వమును సాపించుట 
Wy థి 

ఉవమానలత్షణము 

శబ్ద్బమున కనుమా నాంతర్భావమును 'చెవ్వవారిమతము 

తతండనము -- 
మె 

వేద మపౌర చేయము, లౌకికశబ్ద ములకు బృథ క్పా)మాణ్యము "లేదు 

అనుముతము 

తతండనము 
ల్సి 

అనిషితాఫిధానవాదఖండనము 



ప్ 

'వెషయను, 

అర్థావ త్తి ఈశ్వర బాధక మని యాశంకించుట 

తష్థ్రండనము 09 

అనువలబికి వ,మాణాంతరత్వమును ఖండించుట 
@థ@ శ/ 

చతుర సబకము. 
. థ్ --౨ 

(సృమాలతీణవిచారము 

జ్ఞాత తాఖండనవిచా రము 

'వృచూపదార్థ నిర్వచన ము 

పంచమ స్తబక ము. 
ఎజ్ 

కార్యముంబట్లి కర నుమవొనము . 
అ (౪ 

క ర్హసాధ కానుమానవివరీ తానుమానముల బలాబలముల విచారించుట 

కర్త ఎ్రసౌథకానుమానమందలి బలమును నిరూవీంచుట 

నివరీ తానుమానమునందు తర్కాభానను (వృదర్శించుట 

(పృక్ళతానుమానమున తర్క_మును సృదర్శించుట ఉం 

అయోజనమువలన క ర్త నుమానము 

ధృ తివలన 3 లం 

నంహారమువలన 59 

వదమువలన $y . శిల రా 

శ్రశ్య్యయమువలన 3 °.6 

శుతివలన ఫ్ర ల, 

సంఖ్యావిశేషమువలన 3 

“శార్యాయోజ నే త్యాదికారికను వేట్ెకరీతిని వ్యాకరించుట. 

'తాత్సర్యశబ్రార్లవిచారము 
దధి 

శ్రీ శ్రి శ్రి కో శ్రీ 

పుట. 

868 

869 

855 

422, 

£855 

569 

లేగ 

450 

508 

త్ త్వ 

S14 

529 

వ్ 

584 

584 

5930 

5.10 

546 

రష 

వస్? 



శ్రీశివాయ గుర వే నమః. 

మంగళ ళ్లాకములు. 

అలలా వ్రత 

లలితా పర మేళ్ళరీ కృపా 

కలితా నృత్యతు చి తృవజ్క- జే, 

లలీతాం వద వాక్యగుమృనాం 

కలయ న్సీ రచనాసు మే సదా. 

వేదా _న్షన్యాయ సాం ఖ్యేహ్యనుపమధిపణా 

శాలినం జాగదీశ్యా 
5 ఇ 2 ణం స్పద్దాన్షవ్యా_్తివాగా న్ వివృతిరచనయా: 

ఖ్యాపితసీయళ_క్టిం 

క అ వాదే వ్రత్యర్థివృద ద్ధరణచణమవ* 

చండ వాయుం సభాయాం. 

వందేహం గుమ్మలూరుదిషిజకులతిలకం 

సంగ మేళం గురుం మే, 

శ్రీపాదాన్వయనిన్థుళీ తకిరణం 

a ర దుం అధ లత్మీనృసింవాహగయం 

ఛా త్రాజ్ఞానతమోనిరాసతర ణం 

నాస్రాయుఒతపాద ౦ నయ, 



40 

వేడా న్ల ప సృతివాదికుంజరఘటా 

పంచాననం దేశికం 

థ్యాయే సాజ్జలిబన్దమానతశి రా 

“స్పై చే కృతజ్ఞ స స్పదా. 

ఆ తాఖ్యద్విజకులనిన్థు 

రాజచన్ల రం 
ఉట. 

సవ్యం సకలకలారి సం 

మన్ని త్రం రచితగురు ప్ర 

సాదమిోాడ్యం 

వంబేఒహం ఫణివతికల్ప 

కుసుమాంజలి నామాయం 

భ వో్యోదయనక _ర్హృకకి 

సుఖబోథాయ బాలానా 

మాన్ధాా క క వరివ ర్హృతే.. 



శ్రి రామాయ నమః. 

నా శ్రయుకు సువరాంజలి 
అర్య అద జ ప్రుథమస్తబక ము, 

ఫస రై 

అవతారిక, గ్రంథ ము నిర్విఘ్నముగా సమా_వ్రినొందుట 
కిష్టదేవతా సంకీర్తన రూవమంగళముం చేయుచు గృ,ంథనామ 
మును జెప్సుచున్నా (డు 

శ్లో సత్సతు ప్రసరన్సతాంపరీమళ 

ప్రోద్బోధబద్దోత్సనో 
విమూనో న విమర్షనె ఒమృతరస 

మ్ య 

పృస్యన్షమాద్దికభూః, 

ఈశనసై రివ నివేశితః పదయుగే 
భృంగాయమాణం ఖ్ వుత్ 

చేతో మే రమయత్వవిఘ్నమనఘో 
న్యాయ ప సూనాంజలిః, ౧ 

వుప్పాంజలిపక్షమున నీన్లో కమున కర్ణము. 
అర్థము. సత్పతప్రసరః-సత్ = యోగ్యమైన, వత=దళ 

ములయొక్క, వ,సరఃజవి కాసముగ లిగినదియు, సతాం=నలింవని 



పాణళక క్షగలఘా ఇంద్రియము | గలవారికి పరిమళ 

పోద్ఫోధబద్దత్సనః _ పరిమళ = గంధవి శెషముయొక్క, ప్రో ప్రో 

ద్బోధ= ప్రక్యుతుముచే, బద్ధ=కట్టంబడిన, ఉత్సవః=అనందమును 

గలుగంచెయునదియు,. విమర్షనే = చేతులరావీడి గలిగినను 

న వివ్హ్లూనః=వాడనిదియు అమృతరస పృస్యన్ష మాధ్వికభూః - 

|| ది 

Uy 
అమృత=సుథాతుల్యమగు, రస=-రనబమునుు, (వ పృస్యన్ద=స్క స వించు 

మాధ్యిక= =తేనెక్కు భూః = ఉత్పత్తి త్తిస్థానమైనదియు, అనఘః 
దోషనహితమైనదియు, ఈశ 'స్య=ఈశ్యేరు నియొక్క_, పదయం = 

పాదద్యంద్వమున, నివేశితః = ఉంచబడిన, వఏవ:ః=-శ్క, న్యాయ 

ప సూనాంజలిః - న్యాయ = న్యాయమనేెడి, స్కనూనాంజలిః= 

ప్రహ్వాంజలి, భృంగాయ మాణం = తుమైదవలె నాచరించు 

నడియు, భ్రమతి. =తిరుగుచున్న, మే= నాయొక్క చేతః=వున 

స్సును, రమేయతు = ఆనందింపంజేయుగాత., 

న్యాయపకుమున నీన్లోకమున కర్ణ ము. 

సత్పతు ప్ర సరః-సత్ =వత తావ చే చృదకవిశిష్టమగు, వత్స్= 

సిషాధయిషిత సాధ్యధర్మముగల ధరి యందు, వృసరః= ప్రమా 

|| 

i 

త్ర కమగుహే తుజ్ఞానము గలుగంబేయునదియు, సతాం 

విమర్శకులకు, వరిమల ప్రోద్చోధబద్టోత్సవః- పరి=సమ స్తే తు 
వులయందు, మల=సంబద్ధమైన వ్యా వియొక్క్య, ప్రోద్బోధ = 

యశార్థజ్ఞానముచే, బద్ద = కట్టంబడిన ఉత్పవః=ఆనందమును 

గలుగంజేయునదియు, విమర్లనే = విరోధి వ్రమాణచింతయు 
న్నను న విష్సూనః = కార్యమును బుట్టించుటయం దసమర్థ్యము 

గానిదియు ననగాం గార్యజననసమర్థ మైనదియు, అమృతీరస 

వ్ర స్యన్గమాధ్యకభూః-అమృత = మెంత రూపమగు, రన=ఫిష్ట. 



wu) వ థి స న్ 

స్వన్ల= కలుగంబెయు, వమాధ్వక =జ్ఞానమునకు, భరాక= 

ఉత్చ_త్తిన్థానమైనదియు, ఈశ స్య=-ఈళ్వరునియొక్క, సదయు 
జ్ఞాపకములై న వమాణతక్కములవివమయయైె, నివెకతః = ఉప 

పాదింపంబడినది యు, అనఘః = నిష్లష్టమెను వవజ-ఈ,ు న్యాయ 
దళ యె 

వ నూనాంజలీి?ః =. ప తొజాదిపంణచానయవసముడాయాత కవుగు 
ల న క ఆదీ 

oN న్యాయమనేెడి డి పృ్రళ్చూంజలీ భం గాయమాణం=నుక ర దమం 
™ 

తు మెదన లె, దుఃఖవిగ వమోూపాయమందు తృష్టగ ల, వు=నా 

యొక్క, మేతజమనస్పును, రమయతు = దూఃఖసామ గి లేని 
చానినిగాం జేయుగాక. 

-ఈశ్షో కమున * సత్సతు ప, ప సరకి” అను విశేసణామువలన 

ఆశ యానిద్ది బాధ, పవత మాాంతుదోషముల 

నిరాసము సూచితము 

“సరిమల ప్రోదోధ బద్ధో త్సవఃి అను విశేవణముశే, 

విరోధ- -వ్టభి జార - వ్యాస్య క్వానీద్ధులనెది హపాతుదోవముల 

నిరాసము సూచింవంబడియె. 

“నిన్లూనో న నిమర్ష నే” అనువిశేవణము సత 'తివతం 

బనెడి ౫ పాతుదోషువ ముయొక్క_ని రాసమును సూచింపు చున్నది. రి 

ప్రమాణ తర్క, స్వరూవము., 

“తుత్యాదికం సక _ర్హృకం కార తా పత” అను నియ్యాది 

యనుమానస్వరూపము. “కీ తాషాదికం యది సపె _ర్హృకం న 
99 స్యాత్, తర్థి కార్యం న స్యాత్” అను నియ్యది తర్క 

స్వరూవమను. 

ప వ న పరమాత ను. ఈ ప్రృమాణతర్క్హములవలన గద్ధించుపరమాళ్శేను నా 

యముగూాడ స తిపాడించును, 
లీ 
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నాస్ట్రయస్వరూపము. 

క్ర ముత్యాదికం సక దం ౨ కార్యత్వాత్ , 3 

యవద్యత్ కార్యం త్ర త్తత సకం ఎ్రకం యథా సుటక్కి ర తథా 

చాయం, ౫ తస్తాత్ తథా. ౫ ఆను సివాక్యపంచకసముడా 

యమె న్యాయ మనయడును. 

ఇందు “హీ త్యాదికం సక రక మృనునది సృలెజ్ఞూ 

వాక్సము. _ శార్యత్వ్వత్తె తినునది హేతువాక్యము. “యద్య 

త్కార్యం తత్తత్చక_ర్హృకం యథా ఘట” యనునది యుదా 

పూరణము. “తథా చాయి మనునది యుపనయ వాక్యము. 

“తస్తాత్తథా” యనునది నిగమన వాక్యము. 

ఈళాన్త్రమున నాత్య_న్తికదుఃఖనివృ_త్లియ మోక్షము. 

దీనికి సాధ ధనంబేళ్యరమననంటు. అయ్యది న్యాయసాధ్యంబని 

యో శ్లో కోకముచేం జెవ్చంబ డెను. 

ఆన. వూర్య్ణక్లోకమున న్యాయసాధ్యమగు నీళశ్వరమన 
నము ము_క్తిసాభనమని చెప్పబడినది. అది యసంగతము. శు. 

“అక్ష వా౭ శే దృష్టవ్యశ్నో )తవ్యో మంతవ్యో నిదిథ్వ్యాసి 
తవ్వః” ౯ అను శ్రుతిఘటక మైన యాత శబ్దము జీవాత్మవ వరము 

గనుక జీవాత్మ క మనన మే ము _కసాధనమనుట యు _క్షమను 

ఛంకకు సమాధానముగా: లు 

శ్లో. స్వకర్రాపవర్ష్ణయోర్తార్షమామన ని మనీషిణః 
౧9.. అగా ౧ ౧ జాం 

యదుపా_స్తిమసావత్ర, పరమాత్తా నిరూవ్యలే. ౨ 

అర్థ. మనీషిణః = విద్వాంసులు, యదుపా స్థిం-య త్ = 

ససరమాతే తృ యొక్క, ఉపాన్సిం = మననరూవమగు నుపా 



Ct వృథమ_స్తబక ము. 

సనను, స్ఫన్హాపవర్షయూాః - స్వర్ణ = స్వర్లతుల్భములయిన, "అవ 

వర్ష యాః = పరాపరము కులకు, మూ ఆను 

న న్తి-శెప్పుచున్నారో, అసౌ=ఈ పరమాత్తా = పరమాత్మ, 

అ త్ర=ళఈగ్రన్థమున, నిరూవ్యలే = 'నిరూపీంపపేదుచున్నాంయ. 

తాత్పర్యము. ఈశ (రమననమువలన నదృష్టము గలు 

గును. అదృస్ట్రమువ లన ము_క్లి గలుగును. "లేక యిీాళ్యరమన 

నమువలన డాక్ సామూత్యారము గలుగును. డానివలన 

" ఈశ్యారమననమునకు ము_క్రిసాధనత్వమును బోధించు 

శ్రుతివాక్యము. “త్ర మేవం విదిత్వాఒతి మృత్యు వె ముత నాన్యః. 

పంథా విద్య తే యనాయ” యనునది దీనియర్థము. తం=వః! 

మాతను, విదిలై్యైవ= తెలి వీనికొనియె, మృత్ఫుం=మృత్యున్రును, 

అత్యేతి = అతిక్ర మించున్తు ముక్షుం డగునని ౩ తాత్పర్యము, 

ఆఅయనాయ = మోన ముకొబకు, అన్యజల్తతర ముగు, పన్ధాక= 

మార్షము, న విద్య తే= లేదు. 

జీవాత్త సామాత్కారమునకు మోతే, ఊాతుత్వమును 

సూచించు శ్రుతివాక కము. “యదాత్తానం విజానీయూచయ 

మస్తీ తి పూటిషః, క్ర మిచ్చక్ కస్ట కామాయ శ రిరమును 

సంజ్వనేత్ ” అనునది. 

దీనియర్థముః యదా=ఎవుడుు వూరువఃజవురుషుండు 

(జీవుడు) ఆత్మ తోనం- తనను, అయమనస్ని త్రి =-ఈళ్వరతుల్యుండ నైతి 

నని, విజానీయాత్ = కెలినీకొనునో, తదా అపుడు, కస్యజ=దెేని 

యొక్క, కామాయడ=కోోరికకొణకు, ఫరీరం=శ రీరమును, 

సంజ రేత్ = మిక్కిలి పరితపింపః జేయును 1 దర్శనక ర్లలైన 
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వ్యానాదులు నితర మతస్థులందటును, భగవంతుని యుపాస 

నము: జెయుచునే యున్నారు. సందేహమే లేదు గావున 
నాషాయముచే సీళ్వరస్థాపనం జేయుట యనుచితము. 

మూ. తహ యద్యపీ యం కమవీ పురుహోర్భమర్థ్యయ 
వమూనాః శుద్దబుద్దస్వ భావ ప్రత్ సృవనివ దా, ఆది 

థి ధి న గ 
విద్యా? సద్ధ వ్రత కావీలాం శళ కిర్మవివా 

కాళమైరవరామృష్టో నిర్తాణకాయమధిష్టాయ 
యి ఈం ధారీ అ 

వా 7 జ వు షాకి బళ జాన భౌ సంప్రదాయ ప్రవర్పక ఒను గ్రాహక స్పైతిపాత 

ఇతి మవోపాశుపత్యా శివ ఇతి శె వాక్కి పురు 

బో తమ అతి వైప్టవాఖ వితామహా వతి పారా 

ణ్ కాకి యజ్ఞాపురుష బ్రతి యాజ్ఞ కాకి నిరావరణ 
వతి దిగంబ రా౪ ఉపాస్య కన చఠిత వతి మా 

మాంసశకాకి యావదుకోవవన్న. వతి నైయాయి 
కా లోకవ్యవవారసిద్ద వ్రత్రి చా ర్యా కాః కిం 

బనానా! కారవోఒవీ యం విళ్ళక-ర్ణత్సుపా 
సతః స్తిన్నెవం జాతి-గోత-వవర-చరణ-కుల- 

పురుబార్థములు ము_త్రేఅంగులు. సుఖము. దుఃఖ 
నివృత్తి, వీనియుపాయములనునవి. వీనిలో వేదో యుకదానినం 
నోరువారు భగవంతుని యుపాసనమును చేయుచున్నారు. 



పథమ స బక ము. 7 
అణాల 

| 
వేదాంతులు భగవంతుని కుద్ధజ్ఞానస్వ ర్హూపునిగా 

నుపాసనం జేయుదురు. వీరు సుఖమును గోరెదరు. శొకిలులు 

భగవంతుని సృృష్ట్యాదియందుం బండితుండనియు, యోగాను 

జ్రానస్ద్ధాణ్ మాద్యష్టనీద్దులుగల వాండనియు నుపాసనంలబేయు 
రు 

దూరు. ఈహగశా ప్రసిద్ధావిద్యాసి తాది వవంచవిధ స్తే శముల 

చతను ధశాధర, హేతుభూతక రృల చేతను దతృ్భృలముల 
3" శి 

జతను వీస్టుండు కాండనియు, -వేదోచ్చారణ యోగ్య 

ముగు శరీరమును ధరించి, “సంపృదాయ ప్రవర్త రక్షక” “సంప్ర, 

దీయతే గురుణా శిష్యూయి యనువ్వుత్పత్తిచే సంప్రదాయం 

బన వేదము. దాని నువజేశించినవాడనియు గార్వనిర్మాణ 

నియామకుండనియు యోగులు భగవంతు నుపాసనంబేయు మం 
దురు. మజియు, లో కవిరుద్ధంబులగు గర్శలచే లిప్పుండుగాం 

డనియు జగత్క_ రయనియు మవాపాశువతులును, శివుడని 

శై_నులునుు బురుహోత్తముండని (విష్ణువన్సి వై ప్లవులున్కు బృహ we 
యని వారాణికులును, యజ్ఞ వురుషుండని యాజకులును, కర్తా 

పార్టిత శోరిరరహితుడని దిగంబరులును, ఉపాస్యమానంబగు 

మం త్ర స్వరూపుండని మూమాంసకులును, బ్రమాణసిద్ధములగు 

ధర్మములత్ 6 గనాడుకొనిన వాండని నై యాయికులును, 

“రాజావై వరమేశ్ళరి యను న్యాయముచే లౌకిక వనవోర 

సద్ధులగు రాజాదులే యని చా ర్వాకులును, విశ్వకర్మయని 

కర్మ కారులును, భగవంతు నుపాసన జయుచున్నారు. ఇట్లు 

బాహణాషదిజూతిన లెను, గాళ్ వ్రపాదిగో త్ర మువలెను, బుహ్యో 
శి లి ) 
దిరూవమగు పృవరవలె, బు కాఖాది రాపంబగు చరణము 
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వలె పెదాధ్యయనాది రూపమగు కులధర్య్మమువ లె శ్ర్రుత్యాది 
ప్రమాణనీద్ధమగు భగవంతుని విషయమై సం దెహం బేల! 

న్లో. న్యాయచక్చేయమిళస్య మనన వ్యపబేళభాక్, 
ఉపాసనైవ క్రియతే శ్రవణానంతరాగతా. 3 

ఆర్ధ, న్యాయచర్చా = న్యాయ నాధ్టమగునట్టియు, మన 

నవ్యావటెళభాక్ = మననమనెడి శ బ్బము చే వ్యనహరింపందగి 
నదియు, శ్రవణానంత రాగతా = “తత్యమస” త్యాది శ్రుతి 
వాక్టిజన్య శాభ్ఞానంతరభావియునగు, ఈశస్య = ఈశ్వరుని 
యొక్క కఇయం=ఈ, ఉపాసనా = ఉపాసన, కియతే = చేయం 
బడుచున్నది. 

శ్రుతిస్టృతివురా కోతివోసము లవలన భగవద్ జ్ఞానము 
కలిగి ఛభగవంతునియందుం జగత్క_ రృ త్యాది సంబేహూము 

వలన న్యాయము ద్రైవ_రించెను. “న్యాయచర్చా” యను 
పదమువలన న్యాయనిద్ధ మైన భగవంతుని బోధించుట చేతను, 
నీశ్యరుని చే ను క్షమగుటచేతను వేదములకు. అాామాణ్యము 

సూచిత మగుచున్న యది. శ్రావణానంతరమున మననమునేయు 
టలో “శొతవ్యో మన్సవొ యను శ్రుతియ్యు “ఆగ మేనాను 
మానేన థ్యానాఖ్యాసర సేన mH తథా ప్కకల్పయన్స /జ్ఞాం 

లభతే యోగ ము_త్తమి” మను స్మృతియుం బ్రైమాణములు. 
యోగమన నాత్తసావమాత్కారము. 

అవ. సంళయకారణభూతమగు _ విశేషవి వతివ త్తిని 
జూపఫించుచున్నా (డ్డ? 

శీ 



ఆ టే సశ! వథమ_స్తబక ము. ర 

తప్రపహా సం మేవత౩ వంచతయిీ వి (ప్రతిన ] త్తం. 

౧. ఆలె "కికస్య రలోకసాధనస్వాఫాచాల్. = మాటో 

౨. అన్యథాపీ పరలోకసాధనానుస్థానసంభ వాత్ .= ఇప ౫ 2న 

3. తదభా వా వేదక ప్రమాణసద్యావాత్. = జాగు) 

ఆ] 

>» 

= గ . సత్యవి తస్యా వమాణతాగత్ = తి ళం ఆయు 

ఈ వాక్యవక, క మమునం ద చువిధంబులగు విప త్రై 

పత్తులు, అువనంలగా విరుద్ధజ్ఞానము లున్నవి. 

ప్రందు మొదటిది యగు “ఆలౌకికస్య పరలోకసాభ 

నస్యాఖా వాతి” అన పరలోకసాధనమగు  నతిం ద్రియమైన 
వస్తువు లేదని. అనంగా యాగాదులవలన నదృష్ట్రము 3 సిద్ధింపదో 
గావునం దదధిష్రాతృతము చే నీశషరుండు సిద్ధింప నెజం డనునది 

చా రా(కుల విప్కతపత్తి. 

“బ్రో తిష్ట మేన స్వర్ష కామో యజేతి యను శుతివలన 
బయల ౧ WU 

స్వర్షమునకు సాధనమెన యాగమునందుం (బ్రైజలు ట్రవ్నత్సించు 

చున్నారు. ఆప్రవృత్తిలో వెదవాక్ళ్టమువలనం గలిగాడు 
న — య థార్థజ్ఞానము కారణము, ఆయథార్ధ్థజ్ఞా నము ఐదస్రామా 

ణము నవేత్రీంచును. వేదమునకు నాప్తోచ్చరిత మగునపుడే 
ప్రామాణ్యము. ఆయా_ప్పతయు కంచిద్ధులె న జీవులకు సంభ 

వింపదు. కాన సర్వజ్ఞుడగు నీశ్యరునకే చెప్పవలెను. కానున 
వేదవ క్తగా నీళ్వరుండు నిద్ధించునని న్యాయముతము. ఇయ్యది 

యసంగతము. “అన్థథాపి పరలోకసాధనానుష్టాననంభ 
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వాత్” ఈకశ(రుడు చేక'సోయినను, నిత్వమగుటవలన 
టు యల్ ఆం అల్ సంతు పా మూణంల నిర్చష్ట్రం ఖుగుటవలనను, విదంబునకు స్వత ప్రామాణ్యము 

సిద్ధించును. స్వతః ప్రమాణమైన వేదమువలనం గలిగెడు 
శ హే ని య థార్ధజ్ఞానము చె వేవోదితకర్మలయందుం (బ్ర వృ_త్తిగలిగి 

యా గాదిరూవకర్య లయొక్క- యనుష్టానము సంభవించును, 

పొానూణ్యముకొఅకు నీశరు సంగీకరింవ నవ కానన పెదప్రా 
సరము లేదని యో రెండవ వి వతిపత్తి టి మావమాంసకులది. 

ప ను 

కదల నా పదక ప్రమాణ సద్భావా వాత్ -ఈశ్యారుం 

డున్నచోం బ్రత్యమీను కావలసీవచ్చును. అట్లి ట్రీ వత్యవేము 

లేనందున బ్రత్యమాభావయావమగు ననుపలబ్టిచే నీశ్వరుండు 

"లేడను నియ్యది సాగతుల విపృతివ ర్తి “సత్, హణికి? 

మను ననుమానముగూడ నిత్వమగు -ఈళ్వారునివిష షయములో 

బాధకము. 

“సై త్రి తస్యా వమాణతాంా' త్త తనునది దిగంబరుల 

వివతివ ర్తి. -ఈళ్వ్యరుం డున్నను ప్ర వవమాూాణము గాండు. ప్రమాణ 

శబ్లమునకు రెండర్భనములు. 

కరణార్థమున ల్యుట్బ్రత్యయమును జేసీనచోం బ్రమా. 

కరణమని యర్థము లభించును. క ర్హృర్ణమున ల్యుట్టునో జేన్ 

నచోం బ్రమాశ్ రని యర్థము లభించస్. ఈశ రుం డళదీరి 

యగుటనలనం బ్రమాకరణమై మెన యిం ద్రియసన్ని క ర్లాదికము 

లేనందుననుభ యవిధ మె మెన ప్రానమూణ్యము సంభ వింపదు. అప్ప 

మాణ మైన నీశరునిచే నుచ్చరింపంబడిన వేద మెట్లు ప వమా 

ణము కాగలదు? అని వీరల యాశయము. 



చఛథమ_స్తబక ము. Il 

ఎతత్సాధకర్రమాణాభా వో తను నీయంతిమవిప్ర పతి - 
ప్త సాంఖ్యులది, మూల పృకృతివలన జగదిత్పత్తి యగు 
చుండ జగత్క_ ర్రణా నీశరు నంగీకరింప నవనరము లేదని వీరి 
యభిప్రాయము. 

i అవ. వరలోకసాధనంబగు నలౌకిక మెన యదృష్ట్రము 
తేదనెడు చార్యాకనుతమును, “తత్త పథ క కల్సి” యను 

వ్ నిత్వాద్శగ్యంథము చె ee 

తత్ర న ప్రథమః కల్పః. 
ళా 
v4 

3 శ్లో సావే త త్వాదనాది త్వామ్వైచి త్యాద్విశ్వవృ త్రితః 
ఇస రి 8 4 పృత్యాత నియన ద్భు సశరన్సి హేతురలౌకికణ ఈ 

అర్థ. సావే వేకత్యాత్ = కార్యము హేతువు నవే 
తీంచుటవేలనను, అనాదిత్వాత్ = కార్య కారణభావ మనాది 

యగుటవలనను, వై చిత్రా సత్ = కార్యము విచి తృంచైనదగుట 
వలనను, విళ్వవృ త్తి తత _ విశ్వ = (ప్రపంచమునక్, వృతః = 

యాగాదులందు? ద్రవ త్రి లి యుండొోటవలనను, భు సంభోగ 

మునకు పత త్యాత్మనియమాత్ = భిన్న ఖన్నా తృ లందుండుట 

వలననూ, అలౌకిక = అతీం ద్రియంబగు, మాతుః = పరలోక 

సాధనమగు నదృషస్ట్రము, అన్ని ప్పికలదు. ఈన్ల్ కార్భమే ప్రథమ, 
_స్తబకమందు వూ ర్థిగ నిరాపింహబడును. 

మూా. న హా హ్యయం సంసారో౭ నేకవిధదుఠఖవు రా 

నికవేతీో భవితుమర్హతి తదాహి స్య్వాచేవ 
న స్యాదేవవ్యానతు కదాచిత్ స్వాత్, 
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తా. దూఖమయమగు నీనంసారము నిన వేతుము 

కాదగ దు, క్రయ్యది నిరవేశుంబే యయిన చో నెల్ల ల్ల పుండు 

పుట్టవలసియే యుండును. లేక పుట్టక పోవలసి యుండును. 

"కాని యొక కవ్వుడే పుట్టుట యనుభవనీద్ధము. ఆ అనంగా కాదా 

చిత్మమగుచున్న ది. పట్ట కాదాచిత్క_తేగ్గము లేకపోవలనీ 

మూ. అకస్తాచేన భనతీతి చేన్న. 

తా. ఈవాక్యమువలన నాలుగర్భములు బోధింవంబడు 

చున్న వి. | 

I. ఈవాక్యమందలి సల్ల 7 పదార్థమగునభావముతీ త్రో 

కింపడార్థమగు హాతును నన్న్వయించిన యెడల "కూంత్రువ్చ 

తేకుండననే భవనము (త్స త్త యని లభించును, 

2. భవన క్ యతో నషార్థసంబంధము వివహీత మయి 

నచో జేనివలనను బుట్టదని లభించును 

లీ. నల్ల్ నకు 'సేదవ త్త త్తర్ణమును జెప్పి యేక దేశ మైన 

ఛదముతో హాతువ దార్భము" నన్వయింపం చేసీన “హాతు' 

భిన్న మువలనం బుట్టునను "నర్థము లబ్బంబగు, అక్కడ పాతు 

భన్నంబు కార్యం'ని, యళికంబేని కావచ్చును. కాన. 

గార్యమువలనంగాని యళకమువలనంగాని కార్యంబగునని 
తాత్పర్యము. 

4. కం శబ్దం బస్వఫావమంబని దానిని నఖర్థములో 

నన్వయించిన చో సభావమువలనగూడం గలుగునని యర్థంబు 

లబ్దంబగు. 

ఈ నాబ్దువత్స, ౦బులు గూడ ననువవన్నంబులు. 
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శో. పౌతుభూతినిపేథో న స్వానుపాఖ్యవిధిర్న చ, 
స్వథావవరక్షనా నైవ మవభేర్నియతత్వతః. ౫ 

అర్థ ఊమాతుభూతినివే.;ధః - హేతు=-_హాతువుయొక్క_ 

యు, భూతి=-భ వనముయొక్క_యు, నివే.ధః=నిషేధము నకాదు. 

సా్వానుపాఖ్యవిధిః-స్వ = కార్భముయొక్క_యు, అనుపాఖ్య = 

అళీకముయొక్క_యు, విధిజవిధి న=కాదు. ఏవం=ఈ ప, కార 
ముగా స్వభావవర్ష నా స్య్రభావముయొక్క_ వర్ణ నమున్ను, న= 

కాదు. ఎందునలననగా: అవ భెర్నియతత్వతః = నియతావదథ్సి 
సంబంధియగు కాదాచిత్కం బగుగార్యము పృత్యతు విషయ 

మగుటవలన యని యర్థము. 
వి క ఖు ఆలో పాతువు లేకపోయినను గార్యము పుట్టదని చెప్ప 

తుయుు, బేనివలనను గార్యము పుట్టదని చెప్పుటయు, హాతు 

భిన్నంబగు కార్యమువలనగాని, యళికమువలనగాని కార్యం 
బుత్పన్నంబగునని చెప్పుటయు. స్వభావమునలనం గార్యో 
త్పత్తి యగునని చెప్పుటయుం గూడం గార్యముయొక్క_ కాడా 

న్. క జో న Wor బం 
చిత్మత్వ ప్రృత్యత,ంబువలన ననువవన్నంబు 

మూ. హేతునిపే.ధే భవనస్యాన వేత ల్వేన సర్వదా 
న్ అం నాచ్ ల భ వననువి మాత్ ,భననృప్రతి పథ ప్రాగివవళ్చా 

దవ్యభవనమవిశేషాత్ , ఉత్ప_త్తేః ఫూర్వం 
స్వయమసతః స్యోత్పత్తావ ప్రభ తేన, స్వస్తాదితి 

పయోనుపవ శ్రేః పౌ ర్యాపౌర్య నియమళశ్చ కార్య 
కారణభావకి నవైకం పూరషమపరంచ, తత్త 

స్య 'భేదాధిషస్టానత్యాత్. . అనుపాఖ్యస్య మాతు 
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అజం 

తా. 1. అందు భవన మెద్దాని న వేతంచనందున ఎల్ల 

వుడగూ భవనమే కావలనీవచ్చును. కానన మొదటివత్న 
వమసముంజసము 

2, చేనివలననూ భవనము గాదు. అనంగా ఉత్పత్తిగా 

దనెడు ండవవతుమునం బూ ర్యాషరములయందు యటుల 
కార్యము క్క. యభవనమో కారో్యోత్పత్తి తి కాలమున. 

గరాడ యభవన మె గావలని వచ్చును. ఫూ ర్యావరములయం 

దెల యభవనమో ఉత్ప త్తి తికాలములోలనాడ యభవనము 

స్వకరించినచో కార్యమున కుత్ప త్తిని గోచరించు ప వ్రత్యతవిరో 
ధము నంభవించును. కాన భవన ప్ప పతి తిపేధవక్షము సరిగాదు, 

తి (క) హేతుభిన్న మగు కార్యమువలన కార్యోత్స త్తీని 
స్వికరించిన మూండవవతుమున కాం నర త్తకంశం ఒరార్య 

మందు కార ర్య ముండకపోవుటవలన కార్ ర్యోత్స త్తి తిలోం గార్వ 

మసముర్థము. భిన్న మెనవానిశే కార్య కారణభావము. అట్ట 

కార్యక కారణభావము పౌ ర్యాపర్వముత్ “6 ( సూడుకొనినది 

గాన నొశేవస్తువు వూ రాషపకములయం దుండనందున తన 
యుత్స_త్తలో తా నసమర్థమగుటవలన మూండవవతముగూడ 
సరిగాదు. 

(ఖ) అనుపాఖ్యమనంగా శ శిళ్ళంగాదులవ లె. నలకము- 

డానికే పాతుత్వము చెప్పీనచో కార్యోత్ప త్తి తికంకే పూర 

మందుగూడ 'కార్యముండవలసి వచ్చును. ద్ర ట్రంగీకరించినచో 

కార్యమునకు సదాతనత్వము రావలస్వచ్చును. 
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మూ, స్యాచేతతి , నాకస్తాదితికారణ నిపేధమా త్రం 

వ్యాభవన పృతిపెధో వా, స్వాత్మ్ "హాతుకత్వం 

వ్యానిరుపాఖ్య హాతుకత్యం వా, అభిధిత్సితమ్, 

అవీత్వన వేత, వవకశ్సీన్ని యతదేశవత్ నియత 

కాలస్యభావ ఇతి బ్రూమః. 

4. తా, అకస్తాదేవ భనతి యను వాక్ళ్టమునక్కు కారణ 

నిషైధవమూ, త్రృవరత్య్వము గాని, భవనపు తివేధపర్యము గాన్ని 

స్వాత్మ హేతుకత్యవరత్వముగాని అలక హేతుకత్వవరత్వము 
గానియభిలషితము గాదు. మెరమనంగా, మరియొకడాని 

నవేతుంవక యే తంతు వేమాదికములన్ని యు బటమునుగూార్చి 

కారణమైనను వటమునకు తంతు దేళస్వభావ వుటులనో 

అశ్లు కార్భ మహేతుకమైనను కార్యమునకు నియతో _త్తర 
'కాలవృ త్రిత్వము గూడ స్యభావమువలననే ' సంభనించునని 

యౌాశ ౦కింవరాదు, 

మా, నిరవధి లేే౭.నియతానధి త్వేవా కాదాచిత్క_త్య 

వ్యాఘాతాత్ ,నహ్య్యూ త్తర కాలసిద్ధిత్వమా త్రం 

కాదాచిత్కత్వం, కింతు స్రాగసత్వె సత్కి సావధి 

త్వతు సవవ ప్రాచ్యో హేతు రిత్యుచ్య తే, అస్తు 

ప్రాగభావ ఏవావధిరితి చేన్న, అన్యెషామపీ 

తత్కాలే సత్యాతి , అన్యథా తస్యైవ నిరూ 

పకా ంపవ తేక తథాచ న త బేకావధిత్వమవి శే 

షాత్క్ ఇతరనిర వేతస్య ర్రైగఖ వస ్టావధిల్వె స 
9 డిం ల అర ప్రాగపితదన భః కార్వుసత్వ చసంగాత . 
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తా. ఏవి నిరవధికములుగాను ననియతావధికములు 
గాను నుండునో యవి కాదాచిత్క_ములు గాను. నిరవధిక 

మగు గగనాదులు కాదాచిత్క_ములు గాను. నిరవధికతము, 

కాదాచిత్మ_మును వరస్పరవిరుద్ధములు. కాన కార్యము 

నిరవధికముగాని, అనియ తావధికముగాని అయినచో. గార్యు 

మునకు కాదడాచిత్కత్వము లేకపోవలని వచ్చును. కాదా 
చిత్క_త్వ మనంగా, ఉ_త్తర కాలసంబంధిత్వ రూపము. ఇట్ట కాదా 
చిత్మ_త్వము నిరవధిక మెన గగనాదులకువలె 'కార్యమునకుం 

గూడ నెటుల యుండణగాూాడదు ? అని యాళంకింవరాదు. 

కాదాచిత్క_త్న _ మనలా, పూర్యుమం దుండక పోన్రుటయు 

ను_త్తరకాలమందు సంభవించుటయు నని చెప్పెదము. ఇట్టి 
కాదాచిత్క_త(ము నిరవధికమైన గగనాదులకు సంభ 'వింపదు. 
ఆటులై నచో ఘటగగనాదులయందు కాదాచిత్మత్యా కాదా 
చిత్క_త(వ్య వహారము 'లెకపోవలనీ వచ్చును. కానన కార్యము 
కాదాచిత్క_ము సావధికమని చెప్పవలెను. నది యవధియో 
అదియే (ప్రాచ్యమెన .హేతువగును. 

ఆయవధి ఫూర్వమందున్న ప్రాగభావమే. అదియే 
'కారణముగాన్ని భావము కారణముగాదని యాళంకింవరాదు. 
(వొగభావకాలనున భావము లేనందున దానికి ననవధిత్యము 
చెప్పుటకు వీలులేదు. ప్రాగభావమువలె నియతమైన కపాలాది 
రూపములై న భావము లున్నందున వానికిగూడ నవధిత్వము 
జెప్పన లెను. కార్యొతృత్తికంట ఫూర్వమందు కపాలాదులే 
లేనిచో నిరా శ్రోయము గాన (పాగభావమే సిద్ధించక పోవలని 
వచ్చును, _ కావున (బ్రాగ ఫావమున లెం గపాలాదులు గూడ 
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నున్నందున వానికి గూడ నవధథిత(ము సిద్ధించును. ఇతర నిర 
సతుమైన _ప్రాగభావమే యవధిమైన చో కారోోత్ప త్తికంకేు 
వూరమం దట్టి (వ్రాగ భావరూవ మైనయవథధి యున్నందున 
వూర్యమందులనాడ కార్భముండవలనివచ్చును. (సదా తనత్యా 
వ_త్సివచ్చున్సు కాన్రన భావముగూడ నవధియని చెప్పవలెను. 
మూ సంతు యేశేచిదవధయః నతు తె_ వేయ్యంతే వత్తి 

స్వభా వార్థ బ్రతి చేత్, నా వేక్యుంతే బ్రతి కోర్థ 
కిం న నియత్యా, ఆహోస్విన్నియతా అవ్యనువ 
కారకాః ? వ్రథ మే ధూమోదహనవద్దర్షభము 
వివధీకు ర్యాత్. నియామకాఖఫావాత్ . ద్వితీ 
యెతు కిమువకారాంత లేణ, నియమన్వైవా వే 
మెర్టత్యాత్ , తన్యైవ చ కారణాత్మ త్యాత్ , 
ఈద్భశ స్ట చ స్వభావవాదన్యేష్టత్యాత 

తా, (వాగ భావ కాలమున 5ొన్నియవధు లున్నను నవి 
కార్యములో నన వేతీతములు. ఇదియే స్వభా వారమని యాళం 
కిందరాదు కార్యములో నన వేతీతత్వ మనంగా నేమి? కార్య 
నియతములు కాకుండుటయా? నియతము'లై న ననువకారకము 
లగుటయా ? 'మొదటివతమున, ధూమములోననియత మై 
ఫూర్వమందున్న రాసభముగూడ వహ్నివలె నవధి కావలసీ 
వచ్చును. చేనియొక్క_ ఆనంతర్భము భూమమునకు సభా 
నమో అదియు ధూమములో అవధి యని చెప్పినచో, ధూమ 
ములో వహ్నియే అవధిగాని రాసభాదులు గావనుటలో 
నియామకము లేనందున రాసభాదులుగాూడ యవధి కావలనీ 

టి 
be) 
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వచ్చును. కాన స్వభావవాదములో అట్లు అనిష్ట వసంగము 

వచ్చును, 

(2) నియతమయినను అనువకారకమను రెండవవత్ష 

మున నియతముల నువకారక మనిన చో మజియొక యువకా 
రమును స్వేకరించవ లెను. దానికి మణటియొక  యువకాశరాంత 

రము స్వీకరించినచో అనవస్థా ప్రసంగము వచ్చును. గాన 
నియమమే యవేహొవదమున కర్గమని చెప్పవలెను. నియతమే 
అ పమావదార్థ మన్నప్పుడు నియత మైనదె ఉవకారకము గాన 
నియతమెనను అనుపకారకమా యనుళంకకే యవకాశము 
"లేదు. నియతత్వ మె కారణత్వము. కపాలాదులు ఫూర్వమం 

దుండి నియతమెనందున ప్రాగభావమునవలె క పాలాదిరూవ 

భావమునకు గూడ నవధితేగ్గము సద్ధించినందున ఇట్టి స్వఫావ 

వాదము భావమునకు కూడా అవధిత(మును కారణత్వమును 

స్వేకరించినచో మాకు కూడ ఇష్టమే యగును. 

మూ. నిత్యస్వభావనియమవదేతత్ న వ్యూ కాళస్వ్య 

తత్వమాకస్తి కమితి సర్వస్వ కిం న న్యాదితి వక్షు 

ముచితమితి చేన్న. సర్వస్వభ వతః స్వభావత్యా 

నుపన లే; న "బ్యాక మనేకస్గభావంనామ, వ్యా 

ఘాతాత్ నన్నేవమివోవీ సర్వదాభవతః కాదా 
చిత్కత్వస్వఖావ వ్యాఘాత ఇతి తుల్యః పరి 
వోరః. నతుల్యః, నిరవధి తే అనియ తావధి కే 
కాదాచితృత్వవ్యాఘాతాత్ నియతావధి కే 
"బాతు వాదాభ్యపగ మాత్. 
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తా, నిత్వమైన ఆకాశాత్త లకు స్వభావములైన ఆకా 

శ త్యాత్య త్రము లాకస్తి కములు గదా యని సర్వసా థారణ 

మెందుకు గాగూడదని యాళంకించుట యనుభవవిరోధముచెే, 
నెట్లు గనాూడదో అశు యాకస్తీక కము వై ననూ 'కాదాచిత్కాత్వ 

స్వభావముగ ల ఘటాదికార్యముల కా కాకాడిస్వఫావనమైన 

సదాతనత్యము నాళంకింవరా దనుట యు క్షము గాదు, 

ఆ కాళ త్యాదికమునకు సరషనా థారణ్యము నాళం 

కించుటలో నాకాళ స్వభావత్వ వ్యాఘాత మను బాధకము 
గలదు. గాని సుటాదులకు సదాతనత్వమాళంకించుటలో 

బాధక మేమిగలదు ? 

ఘటాది కార్యము సదాతనమయ్యు నేని కాదాచిత్కత్వ 
స్వభావ వ్యాఘాతరూవ బాధకము తుల్య మే యని భావిరవ 

రాదు, 

ee; 

కాదాచిత్కత్వస్య రూపము సిద్ధించిన పిమ్మట సచా 

తన త్యాపాదన చేనీనచో నాస్వరూవమునకు వ్యాఘాతము 
వచ్చును. ఆ కాదాచిత్క_త(ము, కార్యము నిరవధిక మైనను, 
అని యతావధిక మైనను సిద్ధించదు గాన కాదాచిత్క_ క్వనిస్ధి 
కొెటుకు నరము నియతావధికమని చెప్పవలెను. అళ్రైన నా 

యవధియే “హీతు వగును. 

మూ, స్వాదేతత్ ఉ _త్పరస్యవూర్వజ వూర్ణస్యో్టో_త్తరో 
మధ్యమన్యోభ యమవధిరస్తు, దర్శనస్వ దుర 

వహ్నవత్యాత్ , త్వయా వ్యేత దభ్యుపగ _నన్యం 
నహి భావవదభా వె ఒప్వుఖ యావధిత్వమ స్తీ. 

కద్వద్భా వెప్యనుపలభ్యమానై. కకోటిషు స్యాత్. 
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తా, ధ్య్వంసకుం బూర్వవృ త్తి యగు సుటాదికము, ప్రాగ 

భావమునకు ను_త్తర వృ_తయగు ఘటాదికము, మద్యవృ_త్రి 

యగు ఘటబాది?ః మునకు బూర్యోత్తర వృత్తులగు ప్రాగభావ 
ధ్యంసలు, నవధియగుట సర్వజనసీద్ధము. 

భావమునకువలె నభావమున కుభ యావధిత్యము లేనశ్లే 
'యనుపలభ్యమానై కకోటిక మైన ఘటాదికమువిషయ మె 
యుభ యావధితము లేకపోవును. 

ఆవ. దీనిచె ననధిసిద్ధియైనను దానికి ఫపూర్వనృ_త్రిత్వము 

సిద్ధించనందునం గారణకత్వనిద్ధి "కాదనుళంక చేం గార్భ కారణ 

భావం బనాదియని చెప్పుచున్నా (డు == 

న్లో పవాహోనాధిమానేవః న విజాక్యేకశ కిమాక్, 
తత్వె యత్నవతా భావ్యమన్వ యవ్యతిరేకయోః, ౬ 

ఆర. ఏషః = ఈ, వ్రవాహః = కారషకారణ సప్కవా 

హాము, నాడిమాకొ=సాదిగాదు, నవిజా క్యేకశ _క్లిమాన్=విజా 

తయమగు తృణాదిక మేకశ_క్టిగలది గాదు. అన్నయన్నతిరే 
కయోః తత్తే = నియతత్వ విషయమున, యత్న వతా= ప్రయ 

ఇ అ లద యిక త్నను గలప్పురుషుని చే, భావ్యం=ఊోహీంచతే గది. 

మూ. హ్రైగభావో వ్యా త్తర కాలావధిరనాదిః, ఏవం 

భావో=పి ఘటాదిస్స్యాత్ ,. అనుపలభ్యామాన 
ప్రాకో_టిక ఘటాదివిషయం _ నేదమనిస్టమితి 
చెన్న. 

తా. _పాగభావ ము త్తరకాలావధికము, యనాది యె 
య 

నటుల భావమగు ఘటాదికము గూడ ను త్తరకాలావధికము 
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ననాదియు నెటులం గాగాండదు? వూ ర్యావధి యనువలభ్య 
మానమగునవ్రడు ఘటాదికమున కు _త్సర కాలావధిత్య మని 
సము కాదని యాథంకింహదగదు. 

మరా. తావన్హాక్రా వధిస్వఖావ త్వ తదహర్వత్ పూర్వే. 
ద్యూరపి తమవధీకృత్య తదు_త్తరస్య సత్వ ప్రసం 
గాత్క్ అవేతణీయాంతరాభావాత్, దీనం 
ఫూర్వవూర్వనువి భావే తదేవ సదాతనత్నమ్. 

తా. అక్సైనవో నవేశణీయమైన న_స్తషంతరము లేక 
వోవుటచే నుత్తరకాలము నవధిగా చేసికొని యా ఘట మిపు 
డున్న న్హై ఫూర్వమందుం నాడ నుండవలన్వచ్చును. ఇక్సై తత్పూ 
ర్యమందుం జెడి న స్తువ్ర దానిస్థితికంబం బూర్యమందు. నాడ 
నుండనలనివచ్చును. ఆగంతుక కారణమునలన నే కార్యము 
నకుం గాదాచిత్క_త(ము సంభవించును. 

మూ. తదపహానలేవానేన భ వితవ్యమిత్యనస్వ స్వభావ ఇతి 
చెన్స . 

తా. ఏదినమున ఘటము ప్ర త్వవ.గోచరమగునొ యాః 
దినమునంచే యది యుండుట స్వభావమని యాళంకింవరాదు. 

మూ. తస్యావ్యహ్నః ఫపూర్వన్యాయేన ఫూర్వమపి సత్వ 
వ్రసంగాక , తస్తాత్తస్యాపి తత్పూర్వకత్వ మేవం 
తత్ప్చూర్యస్యాపీత్యనాదిత్య మేవ జ్యాయః, న త్ల 
వూ ర్వానుత్పాదే కస్యుచిద పూర్వస్య సంభవ 

UE G9 

తా. ఆదినమలతిన్షి య మగుటచే ను_త్తర కాలమునవ 
థిగాం చేసికొని తత్పూర్వమం దుండవలస్వచ్చును. 
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కార్యను పూర్వమందుండెడి యాగంతేక సామ్మగి 

కధీనము గాకపోయినచోం గార్యమునక: గాదాచిత్కత్వమే 

సంభవింపదు. కాన గార్యమునకుం గాదాచిత్క_త(ము నా 

గంతుక సామ గ్సియధీనము. వళ్లు సామ, గి యందుంగూడ గాజా 

చిత్క_త(ము దళ్చూరనవృ_త్తియగు నాగంతుక సామ గ్సియ 

ధీనము. కానన కార్య కారణ ప వాహం బనాదియనుటయే 

లెస్స. 

మూ. తథాపి వ్యక్స్య్వ వేషమీయా నియమోస్తు న జాత్య 
వేక్షయేతి చేత్ న, 

తా. కార్యముయొక్క_ నియతజాతియత్క కారణము 
యొక్క జాత్య వేత లేకనే సంభవించుననరాదు. 

మూ. నియతజాతీయస్వభావ వ్యాఘాతాత్ 

తా. కారణమునకు జాతినియవమము లేనిచో “హీతువు 
కేనందూనం గార్యమునకు నియతజాతియత్వ మే సంఖ వింవదు., 

కారణముయొక్క_ జాతినియమమే య వేతీంచనపుడు 
తంతుజాతియమువలన ఘటజాతీయము పుట్టవలసీ వచ్చును. 
కాన నియతజాతీయముగల కారణము నియతజాతీయముగల 

కార్యములో. బ్ర యోజకమని చెప్పవలెను. 

మూ. యదిహియతః కుతశ్చిద్భవ న్నెవ తజ్ఞ్జాతీయస్వ 

భావః స్యాత్ సర్వస్య సర్వజాతీయత్వ మేకజాతీ 
యత(ం సా స్యాత్ . 

తా. విజాతీయమువలనం బుక్టైడు కార్యమునకు జాతి 
నియమము న్వభావమువలన నే సంభవించుననెడు పక్షమున నీ 
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స్వభావము భిన్న జాతీయమువలనం గలిగాడు కార్యముయొక్క_ 
నియతజాతీయఆ "స్ఫభావమనినచోం గారణమునకు జాతినియ 
మము లేనందున ఘటము ఘటజాతీయమైనటుల వటజనకసా 
మృగ్బీజన్య మైనందున వటజాతీయముగూడ కావలనీవచ్చును. 
వటముకూడ భూమజనకసామ గీ జన్య మైనందునభూ మజాతీయ 
మును గావలనీవచ్చును. ఈరీతిగ పటము, ధూమజాతీయము, 
ఘటజాతీయమున్ను, ధూమము, సుటజాతీయము, వటజాతీయ 
మున్ను కావలనీవచ్చును, మరియు సర్వకార్యము. లేక జాతీ 
యములై నను గావలనీవచ్చును. 

మూ. వవం తజ్ఞాతీయేన యతః కుతశ్చిద్భవితవ్యమిత్య 
స్య స్వభావ_స్తదావి సర్వస్తాత్సర్వజాతీయ మేక 
జాతీయం వా స్యాత్ . 

తా. నియతజాతీయ కార్యజనక మైన కారణస్వఫభావమనినచో 
ఘటమునుబుట్టం చెడునామ్మగి, పట, రరూజక రూపముక లదై 

వటజనకముకూడ కావలనీవచ్చును. ప్రశ వటజనక సామ గి 

వలన వపటజాతీయము సఘుటజాతీయము ధూమజాతీయము 
సర్వజాతీయ కార్యములును సంభ'వింపవలనీవచ్చును. 
మూ, కథం తర్హి తృళణారణిమణి భో భవన్నా ళుళు 

శణిరేకజాతీయః! 

తా, భిన్న జాతీ యమువలన నేకజాతీయ మైన కార్యము 

బుట్టదనినచోం దృణఫూ క్మారసంరారాగమువలనను మణీ 
తరణికిరణనంరరూగమువలనను, ఆరణినిర్వంథనసం యోగము 
వలనను నేకమైన వహ్నిజాతీయము పుట్టుట యసంగతము 
గావలనినచ్చు నే? 
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మూ. వకళ_క్రిముత్తాదితి చేన్న. యదిహి విజాతీయేప్వ 
'వ్యేక జాతీయ కార్య కారణళ_క్రిన్నమ వెయాన్న 
కా ర్యాత్కారణవి వెపః క్యావ్యనుమో యేత, 

కారణ వ్యానృ త్యాచ న తజాతయనై్యాన కార్య 

స్య వ్యావృ_త్తిరవసీయేత. 

తొ. విజాతీయములకుం బ్ర త్యేకముగా నేకజాతీయ 

ములో గారణత్వము జెవ్చీనచో వ్యభిచా రాదికము వస్త 
మగును. కాన విజాతీయ కారణములందుం గార్యానుకూలమగు 
నేకళ_క్టిని స్వీకరించి యట్టిళ_క్లిసహితమెన వాని కేకజాతీయశకా 
రిములోం గారణత్వంబని మోవమాంసకులందురు.అ క్ట నచో 
ధూమజాతీయములో నేకళ_క్రిముత్తేకారణ మైనందున వహ్నీ 
జాతీయమునకు ధూమజాతీయములోం గారణత్వ్యము లేనందున 
ధూమజాతీయముచే వహ్నిజాతీయముయొక్క యనుమాన 
మును, వహ్ని జాతీయముయొక్క_ యభావమువలన ధూవమజాతీ 
యముయొక్క_ 'యభా వానుమానమును లేకపోవలసీ వచ్చును. 
మూ. తదభా వేపి  తజ్జాతీయళ_క్రిమతో౭న్యప్తాదవి 

తదుత్ప త్త్సిసంభవాతీ్ . యావద్దర్శనం వ్యవస్థా 

af విష్యుతీతి చచేన్న. 

తా. ధూమజాతీయ ళ_క్రిమ లైన యితరములవలనగూడ 
ధూమజాతీ యోత్చ త్తి సంభవించుటవలన నేకశళ_ కిని (జాతీయ 
శార్యానుకూలక _క్టిని వురస్క_రించుకొని_ విభిన్న జాతీయము 
లకు గారణత్వము నెపుట తగదు. ఏయొస్టలములందు కప్ప 
మగు కారణభావమును పొందినది వేకనే యితరములయిన 
వానివలన  నేకజాతీయమైన కార్య ముత్పన్నమగుచుండునో 
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నయ్యాాస్థలములందు నేకజాతయ మైన కార్వానుకాలమైన 

కిని బురస్క_రించుకొనియె కారణత్యము, యొచ్చశుచ్చట m8 
అవి 

న్ _ప్పనియతే భావమును ౪ బొందిన కారణమువలన నే కార్యజాతీయ 

ముత్పన్న మగునో అచ్చటచ్చట శే_క్టి న నవేకీంవకయే భూమ 

జాలీయమునుగూర్చి : వహ్ని జాతీయమునకుం “ర ణత్వమును 

జెపుదుము. కానం గార్యమగు థధూూవమజాతీయమువలన వహ్ని 

 జాతీయముయొక్క_యు నహ్ని జాతీయముయొక్క._ యభావము 
చేత ధభూమజాతీయముయొక్క_ యభావముయొక్క_యు న 

మానము సంభ వించునని యాళంక6 చేయరాదు. 

మూ. నిమి _త్తస్వాదర్శనాతి క్ దృష్టస్యచానిమి_త్తత్వాత్ . 

తా. శ్ర _కీమత్తులు కారణమైనచో న _క్రి కారణతావచ్చే 

దకమని చెప్పవలెను. అది యతీం, ద్రియంబగుటవలనం బ్రత్య 
తుము గాదు. అవచ్చేదక గ్ర గపహణవవ "లేనవ్రు డవ చ్చేద్యమగు 

కారణత్యముయొక్క గృహమే దుర్లభ ము. కాన నదృష్ట్రమైన 

థ_క్టికారణత యందవచేదక మని చెప్పుట తగదు. దృష్ట్రమైన 

తృణ త్యాదిక మవ చ్చేదక మయినచొ నితరకారణములయం 

దుండనందున వానికి: గారణత్య్వము సద్ధింపక క పోవలనివచ్చును. 

కాన శక్తిని స్వీకరించి కారణత్యము నంగీకరించిన మీమాంస 
మతం బసంగతంబు. 

మూ, వలేన నూత్షుజాతీయాదితి నిర_స్హం, అవే బా 

రవి తతా ష్షాధ్ధూమోత్పత్త్యాప క్తేః 

తా. దృశ్యమాన స్థ స్థూలజాతీయ భేదముగ ల తృణాదు 

లందు సూత్ష్యవై మున యు కానొకజాతిని సక రించి యాజాతి 

మత్తునశే నియతమగు జాతిగల కార్భమునుగూర్చి కారణత్వ 
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మును జెప్పుటయు సరిగాదు. అటులై నచొ6 గార్యమువలనను, 
గారణనివృ_త్తివలనను గారణముయొక్క_..యుం గార్యనివృత్తి 
యొక్కయు ననుమానమునకు భంగ వసంగము వచ్చును. ఆ 
నూత్ష్మజాతి, వహ్ని కంళు వెరె నదానియందుకూడ నుండుట 

వలన . వహ్నీ భిన్న మువలన ధూమోత్స శ్రి వ్రసంగము 
వచ్చును. 

మూ. 'కార్యజాతి భేదా భేద యోస్సమ వాయి భే దా భేదా 

వేవ తంత్రం, న నిమిత్రాసమవాయినీ ఇతి చేన్న, 

తా. కార్యముయొక్క_ జాతిభేదాభేదములలో సమ. 
వాయి కారణముయొక్క_ భేడా భేదము బే వ, యోజకములు 
గాని, నిమి_త్స కారణనుయొక్క_ యు, నసమవాయి కారణము 
యొక్కయు 'భేదా భేదములు ప్ర యోజకనములు గావంటి వేని 
యది తగదు, 

మూ, త యోర కారణత్యవ్రసంగాత్ న హి నతి భావ 

మాత్రం తత్, కింతు సల్యేవ భావః, 

తా. ఎందువలనన తృణాదిరావ నిమి త్సృకారణము 
లేకున్నను వహ్నా రూపకార్యము పుట్టవలసివచ్చును. కార్యము 
నకు ఫూర్వమునందున్న ంతమా, త్రమున నది కారణము 
గాదు. అక్షై నచో నకారణములగు రాసభాదులకులసాడ కార 
ణత్వమువచ్చును. మతేమన యేది లేనపుడు గార్యముబుట్టుట 
లేదో యదియే కారణంబగు.రాసభాదులు లేనప్పటికింగార్భము 
పుట్టుటవలన నవి కారణములు గానేరను, నిమితానమ వాయి 
కారణములకు గూడ నిటులనే 'కారణత్వము సిద్ధించును. 
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rer 3) 

మూ. న చ జాతినియమే సమవాయికారణమా త్రం 

నిబన్ధనం అవీ తు సామ గీ అన్యథా ద్రవ్యుగుణ 

రృణా మేకోపాదానక తే విజాతయత్యం న 

తా. కార్యముయొక్క- నియతజాతిమత్వమును గూర్చి 

వలనవువాయికానరణ మే వ్ర యోజకముగాదు. అ స్తై నచో 

విజాతీయములగు ద్రవ్యుగుకర్త లతో నొక ద్రవ్యమే సము 

బాయికారణమగుటవలన ద్ర వ్యుగుణకర్మ లకు నిజాతయత్వము 

"లేక పోవలనీ వచ్చును, అనగా న బా తీయములు గావలనీ 

వచ్చును. కాన్రున జాతినియనుము సామ గ్రధినమని చప్ప 

వ లెను, 

మూ. న చ కార్య ద్రవ్య్వనై్యైహా రితికతి యుక్తం 

ఆరబ్ధదుగ్ధ లే వావయవై ర్దథ్యారంభదర్శనాత్. 

“ఎవ 
= 
జ 

తా, కారష్టదృ న్యముయొక్క. న 

యే సమవాయికారణము వ, యోజక మనిన చో త&రో 

నములగు పరమాణువ్రలవల్న విజాతీయ కార్య ద్ర వ్యరూప 
మగు దధియొక్క_ యారంభము లేకపోవలసీ వచ్చును. కాన 

సామ గ్ర ష్మయోజ్య మే జాతినియమమని చెప్పుట యుచితము. 

మూ. ఏతేన అపోహావాదే నియమో నిర స్ప, _కౌర్య 
కారణణభా భావాద్యత్యాది విస్తవపుసం గాత్ , 

తా. అగ్నెనిగూర్చి తృణాదులకుం దృణాద్యన్వతమత్వ 
ముచేం గారణత్వము చెప్పినచో వ్యఖచా రాది ప, పస. కియుండ 
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దనెడు మతమునందుం గూడ వూరమునందు జెప్పిన యను 

మానభంగ ప్రసంగము వాటిల్లును. 

మూ. తస్తాన్ని యతజాతీయతాస్వభావభంగేన వ్య_క్ష్య 
పేక్షయైవ నియమ బ్రతి ఘూ క్మా రణ తా 

దేరేన నిర్మ న నేనార ణే రేవ; ప్రతిఫలితతరణికిర 

టైర్మ జే రేవెతి ప్రకారనియమవ త్తెనై న వ్యజ్య 
మానస్య కార్యజాతి భేదస్య భావాత్ . దృశ్య 

తేచ పావక తాషవి శేసేవి పృదీహః ప్రాసాదోదర 
వ్యావకమాలోకమారభ తే న తథా జ్యూలా 

జాలజటిలో౭ వి దారుదహానః న తరాఖ్బుకా 

రీవ; యస్తు తం నాకలయేత్ స 'కార్యసామా 

నేన కారణమా త్రమనుమోయాదితి కిమనువ 
వన్నమ్? 

తా. అన్యతమ త్వెనకారణత్వము  గార్యమునుగూర్చి 
నచో నన్యతమతమనహ్ని సాథారణమగుటవలన వహ్ని 
లేకపోయినను, వహ్న భిన్నమువలన ధూమోత్ప్స త్తి సంభ 
వించినందున భూమమువలన వహ్న్ట ్టనుమానము చేకపోవ' 
లనీవచ్చును. కాన కార్యకారణ ఛావనీద్ధి "లేనందున స్వభావ 
నియమమునాడ తెలియ ళక్యముగాదు, కానన వ్యక్తులే 
'కార్యజాతి భేదమునుగూర్చి కారణత్వము చెప్పవలెను. 

తృణఫూత్కార సంయోగముచేత వ్యజ్యమానమగు 
జాతివిశౌాషమును వ్రటులనే మణి, తరణికిరణ సనంమోగబము 
చేత్ర వ్యజ్యమానమగు జాలివిశేషమును అరణి నిర న్ధన 

ర 

సంయోగమువలన వజమానమగు జాతివిశేషమును కార్య 
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మగు వహ్ని యందు స్వీకరించవ లెను. దీవము డారు దపానము 

(కార్చిచ్చు పీడకనివ్వు.అను నిమూండు నగ్ని రూపము లే యయి. 

నను దీపము పడకటింటియందు నిండువెలుతురు నిచ్చునటు 

మిగిలిన రెండు నీయంజూలను. కనుక కార్వ వైజాత్య మాయా 

కారణములవలన వ్యజ్యమానములగునని యంగీక రింవవ లెను, 

ఈ వైజాత్యమును ెలినికొనుటకు సమర్ధుడు కాకపోయి. 
నచోం గార్భసామాన్యముచేం గారణ సామాన్యానుమూనము. 

నన్వయ వ్యతి రేకములయుట్టి చేయవచ్చును. 

మూ. ఏవం తర్షి ధూమాదావపి కశ్చిదనువలక, 
ణీయో విశేవః స్యాత్, యస్య దహనావే కతి 
నధూమాదిసామా నా పదహ్నాసామాన్యాాడి 

సిద్ధిః ఏతేన వ్యతిరేకి ప్యాఖ్యాతః తథా చ 

కార్యానుపలబ్దిలింగభ గ స్వభావస్యాప వ్యనీట్దైః 

గతమనుమూేన ఇతి చేత్ వ ప్రత్యతానుపలంఫ్ 

గోచరో జాతిఖేదో కార్ధవ,యోజక ఇతి 

వదతో బె బెద్ధస్య శిరన్యేవ ప్రృవోరః. 

తా. కార్యవై జాత్యమును స్వీకరించి తృణఫూత్కార 

సంయోగమునకు విజాతీయవహ్న ని గూర్చి వారణత్వము 

నంగిక రించినందునం గార్యమందు తై జాత్యము స్వకరింపయుడి 

నది. అళ్లు నచో ధూమమునం _ దతీం ద్రియ మైనజాతిని సక 

రించి యావిజాతీ యధూమమునుగూర్చియే వహ్నీకిం గారణ. 

తము జెప్పనచో ధవూమసామాన్యము చెత వహ్ని సామా. 

న్యముయొక్క_యు. వహ్ని వ్యతిరేకమువలన ధూమవ్యతి 

రేకముయొక్క_యు ననుమాన భంగ ప్రస క్షి కలుగును. ఎట్ల, 
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నగాం గార్యమునందతీం ద్రియ మైన జాతివిశేషమును స్వీకరించి 
నచోం దడా శ్రాయ మైన కార్యమప్రత్యశుమగుటవలన దానికి 
"వాతుత్తుము సంభవింవనందున నసుమాపకత్వస్వ భావము 
సీద్ధింవనప్పు డనుమానవిలోపము నచ్చుననెడి బె "ద్ధళంక కవ 

కాళము లేదు. 

వ్రత్యతగోచర మైన బీజత్య్యాదిక నుంకుర రూపకార్య 
ములో. బ్రయోజకము గాదు. ముజేమున నతీంద్రియమెన 
గంర్వదూవత్వ మే వ్ర యోజక మనియు నదియ ప్రత్వత, 
మనియు, నటులనే 'కార్యమునందుం గూడ నస్రామాణికము 
నతింద్రియమునయిన జూతివిశేవము నంగీకరించిన చౌడ్దుని 
యొక్క. శిరమునందే యీ అనుమానభఛంగరూవళిలా జేవము 
గాని అళలీం ద్రి యజూాదివిశేషమును కార్య కారణములయం 
దంగీకరించని మామతమందు గాదు. 

మూ. య త్నామాన్యాక్రాంత యో ర్వ యోర న య 

వ్యతి రేకనత్తా తయో_స్టదెవ హాతుపౌతు 

మద్భావనిశ్చయః తథా బావాంతరవి శషసద్చా 

వెపి న నో విరోధం, 

"తా, అతింద్రియ జాతివిశేషమును గార్య కారణములయందు 

స్వేకరింపని మామతమునం దెచ్చబుచ్చటం గార్యకారణములకు 

వ్యభిచారము దృష్టమగునో యచ్చటచ్చట త _క్తద్న S$ _కీనిం 
గనార్చి తత్తద్వ స. యేకారణము ఎక్క_డట్లి వ్యభిచారము 
దృష్టము కాదో అక్కడ నుపస్థిత వ్ర త్యత.సిద్ధ సామాన్య 
_రూవముచేతనే కార్య కారణఫావము, _ అదెట్లనినం ద్భణ 
భూత్మా_.రసంయోాగము నహ్నా సామాన్య మునుగార్చి "కారణ 
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మనినయెడల తృణపూత్కారసంయోగము లేకపోయినను 
మణతరణికిరణ సంయోగమువలన నహి వుట్టుట చే వ్యభి 
చార ప్కసంగము. 

అందుచే వహ్ని సామాన్య మునుగూర్చి తృణఘా తార 
సంరరాగమునకుం గారణత్వము సిద్ధింపదు, కావున నట్టి స్థల 
ములందు నిశెప కార్య కారణభావ మే యంగీకరింపబడును. 
ధూమత్వసామాన్యా శ్ర యమునుగూర్చి వహ్న త్వసామాన్యా 
శ్రాయమునకుం గారణత్వము 'జెప్పినను వ్యఖచార ప్రస క్షి 
యుండదు. కాన్రన ధూమసామాన్యముచే "వహ్ని సామా 
న్యముయొక్కయు వహ్ని సామాన్యవ్యతిరేకమువలన ధూమ 
నామాన్యవ్యతిరెేకముయొక్క_యు ననుమానము సిద్ధించును, 

మూ, కిం వునస్తార్లాదా దహనసామాన్యస్య ప్రయో 
జకమ్? తృణాదీనాం వేష వవ నియతత్యా 
దితి చేత్ . తెబోమా త్రోత్పతై వవనోనిమి త్తం 
అవయనవసంయోనో-సమవాయీ  తేజబోవయ 
వాస్పమవాయినః. వయ మేవ సామ్మగురుత్వ 
వద్ద /వ్యసహితా పిండితస్య వయ మేవ తేజో 
గతమృదభూత ద్ర వ్యమ వేత్యు దహనం తత్రాపి 
జలం స్రావ్య దివ్యం పార్గివం ప్రావ్య భౌమమ్. 
ఉభయం స్రాప్యాధర్యమారభతే. బతి స్వయ 
మూహానీయమ్. 

తా తృణఫూత్కారసం యోగము వహ్నాయందుం జెడి 

విశేషములోం బై, యోజక మైనను నావస్నా యందుండెడి దవా 
నత్వములో నేది వ్రయోజకము? తృణాదివిశేషమే నియత 
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మయిన దగుటవలనం బ్ర యోజకమన రాదు. తృణాదులవలనః 

గలిగాడు వహ్నీయందుః చేజ్నస్త్వము గూడనుండును. అది 

దహనత్యమునకు వ్యాపకధర్మము. తేజస్సామాన్యములో 

వాయువు నిమి త్తకారణము _ తేబోవయవములు సమవాయి 

కారణములు. తత్సంయోగమసమవాయికారణము. ద 

మూండు గంరుత్వవద్ద )వ్యుసహితము లై సువర్ణ ముద్భూతస్పర్శ 

నవేతీంచి దహనమును బుట్టించును. వెనుకటి సామాన్య 

సామ గ్సిజలమును సవాకారిగాం చేనీఫొని దివ్యమను మెటు 

వును, సృథివిని సహాశారిగాం చేసికొని వహ్నిన్సి యుభయ 

మును సహకారిగాంచేనీకొని జళరాగ్ని ని బుట్టించును. కావున 
దృణాదికార్యమగు వహ్ని యందు నహ్నీతగము తేజస్తా (ది 

కముగూడ నీద్ధించుచున్నది. 

మూ. తథా వ్యేక మేకజాతయ మేన వా కశ్చిత్కారణ 

మస్తు కృతం విచిత్రేణ దృశ్యతే హ్యవిలక్షణ 
మపి విలత.ణా సెక కార్యకారి, యా ప్రదీవ 

వకవవ తిమిరాపవోరీ వర్ష్పివికారకాది రూపాం 
వర్మా నద శా లొ వావి వ్ న - తరవ్యవవోరకారీతి చేతి న వైచిత్రాత్కా 

రస. 

అమ. టె 9 ఇ” తా. వై గ్రుంథమువలనం గారణత్వలద్ధియైనను, త్రిదండి 

మతస్థులవ లె "నేక మైన బ్రహ్మకుగాని, సాంఖ్యులవలె నేకజాతీయ 

మైన బ్ర థానమునకులాని విచిత్ర కార్యజనకత్వ 'మొకవ స్తువు 
నకుంగాని యికజాతయమునకుంగాని సిద్దించుచుండంగారణ వైచి 

త్రష్టంబంగీకరించుట యసంగతంబు. ఒకేదీపము, చీకటినింబోగొ 

ట్టునదియు, వ శ్రికివికృతిని గలుగ జేయునదియు, ఘటాదిరూవ 
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మును వేరువజచునడియు నగునట్లు లోకములో నొకదాని 
వలన ననేక కార్భములు వుట్టుటనుభ వసీద్ధము. కావున నొక 

నస్తువుగాని యేకజాతీయమైన వస్తువుగాని విచిత్ర కార్యకారి 

యగునని యాశళంకింవరాదు. 

న్లో. హం రస 
దం తి 

ప్ న క్ర 8 కాసి వైచిత్రం చ సమస్య న, 

శ_క్టిభేదో న చాభిన్నః స్వభానో దురతిక్రమః. ౭ 

అర్థ, వకస్వ=జఒక కారణమునకు, న క్రమజ కృమిక కార 

జనక త్వము సంభ వించదు, సమస్య = = ఏకహాతీయమునకు, న 

Es వద వై చిత్ర్యం= విచిత్ర కార్యజనకత్వము సంభవించదు అభిన్న 8 = 

శ క్రిత క్రిమత్తు లభిన్నమగుటవలన, ళ క్రి భేదః=శక్టినిశేషమున, 

వి త్ర, కార్యము నిర్వహంచుటకు సమర్థము కాదు. సభా 

వమువలన విచిత్ర కార్యనిరాషహ మగుననుటకు స్వభావము 

తెలుసుకొనుట. దుర్లభము గాన డానిని అంగీకరించి కార్య 

కృమనిర్యాహము: జేయుటకుం నాడ వీలులేదు. 

మూ. న తొవ వదేకస్తాదన "పేశూద నేకం కార్యం. అక్ర 

నూత్క_)మనత్కా_ర్యానుష వవ త్రేః. ర్తీమనక్త 

నత్కార్వకారణస్వభఖావత్యా ల్హేన్వ. తత తథా 

యాగవద్వవదితి చేత్, అయమవీ తణభంోే 

వరిహోరః. న తు సహకారివాదె. ఫూర్వవూ 
అదయి — బ్ గ సక ర 4 

రాస మహీ యాం కృమసై్టిన వ్యాహాతేః ఫ్ 

క,మనియ మే త్వన వేమోనువప త్తే 
ఆ 

యాం" 
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తా. ఇతరకారణముల నవేవీంచని యొక దానివలనచే 

విచిత్ర కార్యము లగు నెడం గృమికంబగు గారోత్స_త్తి యనువ 
పన్నం బగును, కారణాంతరము నవేత్సీంచని యొకడివమే 

యుగవత్కా ర్యజననన్వభావము గలదగురితిని (గృమికమగు 
నితరకారణముల నవేతీంచని యొకవస్తువే క్రృమిక కార్యజనన 
స్వభావము గలదగునని యాళంకిందంందగదు. అట్టగచో నిది 
తుణభంగ వాదమునందే యువవన్న మగునుగాని, నవాకారి 
వాదమందనువవన్న ౦ బయ్యొడిని. పూర్వవూర్వకారణము నవే 
యంచనిచోం గ్రమమునకే. భంగము వాటిల్లును. క్రమిక 
కార్యోత్స త్తి యను భవసిద్ధ మగుటవలనం  గారణమునకుం 
గూడం గ్రృమికత్య మంగీకరింపవలయును. కాన కార్యవై చిత్య 
మునుబట్టి కారణమై చిత్రం బంగీకరణీ యంబు. 

మరా. నావ్య నెకమవిచిత్రం. యద్యన్యూనమనతిరి_క్షం 
దహన కారణమదహానస్యావీ ాతుర్నాసావ 
దహానః, దహనో వా స్వ్యాదుభ యాత్త కో వా 

స్యాత్. న మైవమ్. 

తా. విచ్శితముకాని యకజాతీయ మనేకము (పకృతి 
కార మైన మహాదహం కొ రాదికము). కారణమని చెప్పుటకు 
వలనువడదు. ఏలయన! ఆయేకజాతీయ మొకయణ్ని నే పుట్టించు 
స్వభావము గలదా? అగ్ని భిన్న మును బుట్టించుస్య భావము 
గలదా? రెంటిని బుట్టించుసభా వము గలదా? అనువానిలో 
మొదటిపశ మున... ఆకారణ మగ్నిభిన్న మునకు గారణ 
మగుచో దపహానమును బుట్టిం చెడు స్వభావము గల యేక 
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జాొతీయమువలనం బుట్టిన యదహనం బదహానంబుం గాక చహా 

నం బే కానోపు. 

"రండవవతమున-___ఆయేకజూాతలయ ముదహానమునకుం 
గారణం బగునెడ యదహానజననె నైకస్వభావము గల మొక 
జాతేయనువలనం బుళ్ట్లుడుద హనము దహానము గాక యచపా 

నము కావలి. 

మూండవవత్సమున.___దపహానాదపానరూవ వుగుకా "ర 

జననము 'కావలనీవచ్చును. 

కావున నేకజాతీయము విచి త్ర కార్యజనకమని చెప్పుట 
తగదు. 

మూ, శకి భెడాదయమదోప. ఇతి చేన్న. ధరి భేదా 
భేదాభ్యాం తస్యానుపవ ల్తేః. 

తా. శ క్లిభేదమును నాథభారముగం జేనీకొని యొక. 
యేకజాతీయమువలనణే విచి త్రమగు గార్యోత్ప త్త త్తి యగునని, 
యౌాళంకింవరాదు. ఆశ క్లిని చేనేయందుం జె వ్పెదరో దానికం'జు 
నియ్యాడి యభిన్నమా? భిన్నమా? అభిన్నముగుచో ధర్తె 
యొక్క_టి యగుటవలన శ్రి భేద మనువవన్న మగును, భిస్న 
మగుచో నయ్యది కారణాంతర మగుటవలన( య్రైఆజ్ఞాతం 

బయిన యేక కజాలయ కారణ త్వ మునకు వ్యాఘాతము వాటిల్లును, 
కావున శ క్రి™ ఇదమువలనం గారోత్ప త్తి యగుననువత్షంబు 

సరిగాటు. 

మూ. .అసంకి ంకర్టి భయజననస్వఖావత్వాదయమదోవ 

ప్రతి తి చక్ న. 
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తా. వకజూతీియ మే యసంకీర్టమయిన యుభ యంబును 

బుట్తించు స్ఫభానము గలది యనుకారణమున నుభయమును 

బుటించునని యాళంకింసనలదు. 

మూ. న హి స్వాధీనమస్యాదహనత్వం, అపి తు తజ్జన 

కస్యభా వాధీనం. తథా చ తదాయ_త్సత్యాద్దహ 

నస్యాపీ తత్త్వం శేన వారణయమ్? న హీ 
5 = ం 

తస్మక్ జనయిత స్యనాసా తత్న్వభి "వః. తనా 

కరా By WN న 5 - ద్విచి త్ర క్వా త్కార్యన్య కార ణనావీ విచిత్ర ఇ 

భవితవ్యమి. 

తా. వకజూతయమే దపహానాదహనములను బుట్టించు 

సంభఖానముం గలది యగుచో నదపహానమును బుట్టించిన రహా 

వస్తువు దహనమును బుట్టించనలయును గదా! మజీయు నద 

 ఉండినచో నావ స్తువునం బుళ్లైడు దహనమునకు సదహానత్యం 
బవారణీయంబుగాన, నయ్యుదియు రా నగును. కావున దహన 
త్వము స్వభావాశృయ మైన యేకజాతీయవ స్తువ్రవలననే వచ్చు 
నని చెప్పుటకు వలనుపడదు. నశించినచో దహనోత్ప త్తియం 
దును, నదహనోత్స త్తియందును ననేకకారణముల నంగీక 
రించుటవలన నేక జాతీయ కారణతము వ్యాఘాత మయెెడిని. 

కావున నేరీతిగా నదహనముల కదహనత్యము తత్సా 
మగధీనమో, యాతీరుననే దహనములకు దహానత్వము 
సామగ్భిధీనము. వసామ (గి, దహనమును బుట్టించునో యా 
సామి యు దహనజననై కస్వభావము కానోవదని చెప్పుటకు 
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వలనువడదు. విచి చి తే కారనిము దృష్టమగుటవలనం గారణము! 
గూడ విచి త్రమని యంగీక రింంవలయును. రికి 

మ చి 
తాఫ్యినుప్ర వ వేళు, న తు తణోవీ. తదనవే 
స్తథా భ వితుమర్హ తీత, 

తా స భావమువలన విచి త్ర కార్య మువవన్న బు నానే 

అదు. కావున సహకారి వైచిత్య్యము నంగీకరింంవలయును 
విచిత్రృసహ కారి కారణా వేత చ యపుడు వుట్ర్న యా 

స్వరూపమునుబట్టి కార్య వై చిత త్య ముపవన్న మగునని యాళం 
కింవరాదు. తుణము నితర కారణమును నవేకీంపక కారి 

వైచిత్య్యుమున నసమర్థ్గ మగును. కాన సహశాగ్ర నంగీకరింప 
వలయును, 

._ అసు దృష సహాశకారిచక 6, కిమభార 

కల్పనయా? ఇత్ చేన్న. విశ్వవృ_త్తీతః. 
తా. సవాకారి సిద్ధించి నను, దృష్టమయిన నహశా 

గును సముదాయమే క కారర్టిప్ప ప మూాజక మగు 

కంగికరింపలెనని యాళం౦ంకింవరాదు. 

శ్. విభలా విశ్వవృ త్తిర్నో న దుఃకౌకఫలాపి వా 
ఇన జరి మ్ జస వ్ 9 దృపలాభఫలా నాసి విపలంభఛో వి నద్భశ 9, 

3 

Ga 

అర్ధ. వ్ త్త _ ప ల్ కముయొక్క వా 

దుః మ ప ముఖ్యప లము. దయ. న= కాద్దు, సృస్టలా: 
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( = దృష్టమగులాభ ము మున్నగుఫలము కలదియు నజ 

కాదు ఈద్భశః = కిట్టి విపులంభోఒపి = వంచనయున్నూూ, 

-ఈన్లోకమునకుం బరలోకసాభనమగు నదృష్టము నంగీక 
రంప వలయునని యాశ యము. 

మూ. యది హీ పూర్వపూర్వభూతపరిణతివరంవరా 

మాత్ర, మేవో_త్పరో_తృరనిబంధనం, న వరలో 

కార్టీ కళ్ళ్చీదిష్టావూ_ర్తయోః ప్రవ్తైత. నహి 

నిష్ఫ లే దుఃఖై కఫ లే వా కన్చిచేకో2 వీ చత 

వూర్వకారీ ఘటతే. 

తా. శార్య మైనశరీరమందే చైతన్యము నంగీకరిం చెదము, 
ఆజ్ఞానమునం గలిగాడు సంస్కారమువలననే యుత్తరో తత్తర 
కార్యములు గలుగును. కాన్సనం బరలోకమునుం దత త్చాధన 

మగు న నదృష్ట్రమును నంగీకరింవ నవసరముబేదని యాళంకింవ 

వలదు. ఆత్మ, శరీరముకంఖు ఖిన్నముగాదనియుం బరలోకమే 

లేదనియు ననినచోం బరలోకముం నోరెడువాం జె గ్యండును 
యాగాదులందును, దటాకాదులందును బ్రనక్సి రింపక పోయు 

డిని. వీనియందలి వ ప్రనృత్తి త్రై నిష్ఫలమని చెప్ప నలనువడదు, 

నివ్ఫలంబును, దుఃఖ ప ప యోూజనంబును గలగర్శ యం బెట్టిమను 

జుండును బృన  రంపనేజండుగచా. 

వూ. లాభ వూజా ఖ్యాత్యర్థమిరి చేత్ లాభాదయ 

ఏవ కిం నిబన్షనాః? నహీయం పవృ _త్రిస్స 

రరూవత వవ తేద్ధితుః యతో వాలే లబ్దవ్యమ్. 
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తా. లోకమున ధనలాభమును, బూజ్యతను, ఖ్యాతిని, 

సంపాదించుటకొరకు యజ్ఞాద్యనుభ్రానము గాని పరలో కారము 

గాదని యాళంకింవవలదు. లాభాదులం డీ చవృె తి సావాత్ 

కారణము గాదు. వవృత్తి కలిగినపిదవ యజ్ఞమును చేసినను 

నయ్యాగము కర్మ కలాపరూవమగుటవలన లా భాదిపర్యం 

తజ్ఞాయి కామిం చేసీ యదృష్ట్రము నంగీకరింవవలయును , 

మూ. యోావా వనం వూజయివ్నుతి స కిమర్షం, ని థి 
ఖ్యాత్యర్థమను రా గార్థం చ జనో చాతరి మాన 

యితరి చ రజ్వ లె. '“జనానురాగ వభ వాహీ 

సంవద” ఇ్రతిచేన్న. నీతినర్మ సచి వమ్వేపతదర్ధం 

సావనాత్ . 
ణి 

తా. మజీయు యజ్ఞ మును చేనెడిబారి నెవరు పూజిం 
| దుల్ డి టో అవన అన్న అ రా తురో! ఎవరు వారికి దానమును సెతురో వారి పవృత్తి వ్యర్థ 

మయ్యుఢడిని. “జనానురాగ వ పృభ వాహీ సంవదచొయను నా ర్ట 

వలన నట్టివారినిః బూజం వటవలన లోకమున ఖాత జనాను 

రాగము మొదలగునవి సంభ వించునను నుద్దేశముతో చే 

గదా పన ర్లించెదరు? అని యాశంకింపవలదు. తటులె నచో 
ల ఆం య 

లాభాదుల నుద్దెశించి ఊానాదికము నార్టియ వాదులకు, మిథ్యా 

వాదులకు, నుద్య|ోగస్థులకును చేయవలయును కాని యరణ్య 

మున దప మొనరించువాదిక్ని యజ్ఞాదు లోొనరించువారికిని 

'చేయంబడక పోవలనీవచ్చును. 

మూ. తె శ్రైవిద్యతపస్వినో ధూ రృబకావవేతెచే న్న 

ేహాం దృష్ట్రసంవదం మ్రత్టిను ముంగర. 



40 న్యాయకుసుమాంజలీ 

తా. ప్రాచినులగు వేదవే_త్తలు తపంబు నాచరించువా 
రయ్యూం బర ప్రతారకులని యాళంకింపరాదు. వతారణ దృష్ట 

ఫలెక ప్రయోవజన మగుటచేతను, నా స్కయోజనమందు ఫ్ 
నిస్టృవు లగుట చేతను వీరలను శి, తారోసలని నెప్పుట తగదు, 

మూ. సుఖార్థం తథా కరేతతే చెన్న. నాస్థీశెరపి 

తఖాళేరణప్ర వసంగాత్ సంభోగవత్ . 

తా, సుఖంబునశే కర్ణ ంబునుు దవంబునుం జెయుచున్న 

వారనినచో సంభో గాదులవలెం బూరోే ఏకము లగుకర్మ లను. 

నా స్తేకులుకూడం జేయవలనసివచ్చును, 

మూ. లోకన్యవహారనిద్ధ త్వాద ఫ లమపి (క్రియలె, వేద 
వనహారసిద్ధతా్య త్సంభ్యోపాసనాపేవదితి తీ చేత్; 
గురుమతమేతత్, న తు గురోర్షుతం, తతో 
నేదమనవసర వవ వక్తుముచితం. 

తా. నిష్ఫలమైన వెద చోదితమగు సంథొా ఫృపాసనాదికము 
వలె + నిష్ఫలమై లోకన్యవవోరనిద్ధమగు యజ్ఞాదికము చేయం 
బడుచున్న ది యంటి వెని, యిషయ్యది ప్రాఖాః  రునిమతము 

(గొవ్చదియగునాశయము) కాని నై యాయిక మకేమతము "కాదు, 
కావున ననవసరమున న్మీవృసంగం బనుచితంబు, 

మూ, వృచ్బెర్వి సృలబ్ద త్యాద్బాలానామితి చేన్న, వృద్ధా 
థి ల్లా 

నామవి వృవృ తేక నచ విప్కలంభ కాస్సా NEN 

నమవి విపృలభ శే 

తా వృడ్గులుకూడ ప్ర సువ _ర్థించుటచే వృద్ధుల చే వంచి 

తులై బాలురు యాగాదులందు ప్రవ 'ించుచున్నా రని రహాశం 
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కింవరాదు. ప తజారణచేయువాకు తనును సృతారణ చేయరు 

మూ. లేఒవీ వృద్దత రై రత్యేనమనాదిరితి చేన్న. తర్ణి 
ర్ ల వా 

నిప్రలిప్పుః కళ్చిద త్ర? యతః వతారణళంకా 

త్త . 

తా. వృద్ధులును దముకుం బూరగమందుం జడి వృద్ధులు 

బ్రకారణః చేయుంబడి నవా రనినచో నట్టి వతారకుండగు 

మూలవ్రురుషు. డుండునట్టు -కెలినకొనుటయాం గష్ట సాధ్యము. 

మూ. ఇదం వథమవవ కశ్చిదనుష్థాూయావి ధూ _ర్రకః 

వరాననుషస్టావయలత్ చేత్ , కిమసౌ సర్షలోకో 
(+ నా ర త నం బి మ్య; ల _త్తర ఎవ. యస్పర్వస్వదయిాణయా, నర్వబన్థుపరి 

త్యాగన, సర్వసుఖవిముఖః బ్రహచ ర్యెణ, 

తవసా, శ్రోద్దయా వా శకేనలపరనంచనకుతూ 

హలీ యాస్జ్టివ మాత్తానమనసాదయతి. కథం 

వైన మేకం చ్రేమాకారిణో ఒ౬పను విదధ్యుః ! 

. మొదట ధూర్షుం డగునొకండు స్మయంబుగం 

గర్భం ంబుల నాచరించువాలైై వ, తారకుం డగునని యాళంకింవ 

వలదు. సర్వస్వమును దటీణగా నిచ్చి, సర్వబంధుపరి త్యాగ ముం 

చేసి సర్వసుఖవిముఖుందై బ్రహ్మచర్యంబు నవలంబించ్చి శ్ర డొ 

తవంబులతోం గూడుకొనియుం గేవల' పరవంచనతత్పరుల త్తీన 

జీవితకాలమంతయు దుఃఖము ననుభవించు లోకో తరుం 

జెవ్వండగునదియు కెలినికొనుటయే కష్టము. 
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మూ. కేనవాచిహౌ బ్నానాయమోద్భళ_ స్త్వయా లోకో 

అల / g2 Ww) _త్తర వ జ్లేన ప్ప తారక బ్రతి నీర్లీతః? న వ్యాళ 

వతా దుఃఖ రా లః వ, తారణసుఖం గరెయః. 

తా. లోకో ర్రర వృజ్జగల నీచే “మొదటియనుస్థాన 

మును జేయుపురుషుడు? 'బ్రకారకుః డని యే పీతువుచే 
నిర్ద్యయింపంబడినది! “మొదటే చెప్పబడిన దూఃఖసముదాయము 

కంశుం ద్ర తారణసుఖముం గొప్పది కాదు. కావునంబరలో 

పరలో కార్థియై యమ్యైహికసుఖంబుల విడనాడి దుఃఖభూ 
యిషంబు లగు ననేకకర ౦బుల నాచరించుచున్నా (డని చెప్ప థ్ ధా 
వలయును. 

మూ. యతః పాపం డాఖిమలేప్వ వే స్ట్వం దృశ్యతే బ్రతి 

చెన్న. ాతుదర్శనాదర్శనాభ్యాం విశేపాత్. 

తా. ఇట్టగుచో బాషండుల వవృత్తియు దృష్ట్రఫలనిర 
వేత మై పరలోకసాధనము గావలయుం గడా? యని యాళం 
కింపరాదు. కర లృ లాఘవంబునం బావండులుం టబన్నర్సి రింతురు, 

యాగాదులం బ్రన వృల్లి ట్రహాచ ర్యాది దుఃఖమయకర్మ్య, ; పుథా 

నము లగుటనలన నివ్వానికే పరలోక సాధనత్వము గాని పావషం 
డప్రవృ్య్తి యిట్టిదిగానందున దీనికి పరలోకసాధనత్వము 
చేదు. 

మూ. అనాదౌ చైవం భూతేనుస్థానే ప వతాయమా 
నే పృకారాంతరమా శి OR బహువిత్తవ్య 

క త్యనుస్టానాగోచ ర క్ట 
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వమాణావిర్ రోధమంతరేణ పాఖండిత్వే ప సద్ధి నీదిర వీ 

న న స్వాత్, 

తా, వేదము బ్రికారణపరమని చెప్ప వలనువపడ దు. 

వయెతావులం ద్రైతౌరణ గాన్పించునో ఆయాతొన్రలం బూర 

సీద్ధ్వమైన యొకానొక యనుష్థూనము జ్ఞాత మైయుండంగా మణి 

యొక, ప కప, కారము నా శ్ర యుంచి యాత త లాభముకొరకు సుగమ 

మైన యుపాయమా కము చెం బ తారణచేయుట కలదు. 
కా ల 

అదెట్లనిన :--రోగనివ రకమయిన  యాపవధవిేేషా 

నుస్థానము బూర్వము సీద్దమైయుండంగా “నాకు గొంత ధన 

మిచ్చు నెడ నీరోగ మువళమింవలగ లదని వృతారణచేయుట 

కలదు. 

(వ్రకృతమున వేదవిహితంబులగు గర లను స్వయ 

ముగా ననుజేసి దుఃఖమయములగు వీనిని నొరుల వేం 

"చేయింవీంచుటవలన, వెచానుస్థానము ప్రతారణ కా నేదు. 

వై దికానుజ్ఞూనమునకుం బూన్యమున మణీయొక యనుష్థూనము 

సెద్ధమయినచో. నవ్పట్టున వైదికానుస్థానము ప్రతారణ యని 
చెప్పనగును. అట్టి పూ ర్వానుష్టానాగోచరం బై, బవాువి త్స 

నయా - యాససాద్యమైన కర్మ ంబుల నువచేశించుటవలన 

"వేదము చ తారణపరము గాదు. ఎయ్యది ప్ర వ,తారణవర మో, 

యయ్యది య, పృమాణము, వేదమట్టిడి కాదు. కాన వమా 

ణము. వేదము న ప్ర కారకమయినచో నృప్రమాణము సావన 

66 వమాణెనఖండితాః పాపషం డాని అన న్యాయనిద్ధమగు 

చాషండత్వసిద్ధియే లేకపోవలసివచ్చును. 

గ్! 
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మరా, అస్తు దానాధ్యయనాది రేన వచి హాతుః 

జగదై (చి త్సన్యేతి చేన్న, ణిక త్వాత్ , 
అ వేవీతన్య ౩ ర కో 

తా, దానాధ్యయనాది రూపవిచి త్ర హేతువు లే జగ దై | 

చి తృరమునకు హేతువులని యాళంకింవవలదు. అ వేచుతం బగు 

ఫలంబు కాలాంతకమునం దగును గావున నంతవరకు నాగన్సి, 

యాగం పాప లంబునకుం గారణము కానందున యళాదృశకర్య 0 

బులవలన ఫలానాధశ్రం బగునదృష్టవి శె శేవం బంగీకరణీయంబు. 

శో బరథ స్త సం ఫలాయాలం న కఠాతిశయం వినా, 
రు రి | ఆశి 
సంభ గొ నిర్విశహాఇఖాం న భూత్రైన్సంస్ప్యూలైరపి. ౯ 

న ళం Ad -- ‘ _ అర్థ, చికధ్య్వస్తం=లీ ఘ్రముగా నళిం చెడు, కర్మ=యాగాది 

కమ్ము అతిశయం వినా = అద్భపష్టమును విడచి ఫలాయ = 

సర్టిర్రాదిఫలము $ కొోొలఅకు నాలం = సమర్థమైన ది కాదు. సంస్కృ 

తః = అకిళయవిశిష్టములగు, భూతైరవి = శోరీరాదుల చేతను, 

నిర్వి శెమాణాం=అతశ యళూన్యుము లగునాత్మే లక్కు సంభో గః = 
భోగము, న = లేదు. 

మూ. తస్తాద_స్తగ్గతిశయః కళ్చిత్ . 
ఆ . 

తా. కావున నొకానొక యదృష్టవిశేష మున్నదని 
యంగీకరింపవ లయును. 

మూ ఈద్భశాన్యేవై ౪ కాని స్వ్రహతుబలాయాతాని, 

యే న నియతభో గసాధనానీతి చేత్, 

తా, స షాళతుబలమువలనం గలిగెడు విశేషము గలళరీ 

రాదులే వతినియతభోగసాధనములని యాళంకింవ రాదు. 



చఛథమస్తబక ము. షీర్, 

వా. తదిదమమిాపామతసన్ది యం రూపం, సవాకారి 

శేదో వా? న తావదైం ద్రియకస్యాతింద్రి, టియం 

చం న్ సా ౦ కలశం వమ: రూూవం, వ్యాఘాతా తాత డి(3యె త్పపూర్వలద్ధః. 

తా. స హీతుబలాయాత మగువిశేషము వీనికి నతిం 

ద్రియరూవ మగునా! లేక సహకారిరూవ మగునా? యను 
వానిలో. బ థమపశ్షమున నె ౦.ది యక మెనళరీరాదికము నటిం 

(WU టీ ఎ 

ద్రియరూపమని చెప్పుట వ్యాఘాతమునం జెనీ సంభవింపడు. 
రెండవపత్షమున్క మాక భిమత మగునద్భష్టము సిద్ధించును. 

మూ, నిధ్యతుభూతధర్థ వవ గురుత్యాదివదతీం ది దయ, 

అవశ్యం త గయా వ్యేతదంగీకరణయం, కథ మన్య 

థా మంగ్రైదిఖిః ఎప్రతబన్ధః! 

తా. అద్భష్టనద్ధియైనను నాయద్భస్థము గురు తా1దికము 

వలె కరీరఢర్శ ంబుగాని యాత్యథర్మ ము కాదు.భూతధర్మంబగు 

నదృష్ట్రంబును బ్రతిమనుజుండును నంగీకరింవవలయును. లేని 

యొడల వహ్నవలనం బు్ఫైడుదాహము మంత్రాదిసన్ని ధాన 

మున నెందులకు సంభ వింవదు +? 

మూ. తథాహీ3-. కరతలానలసం యోగాద్యాదృళా 

"దేవ డాహో దృష్టకి తాదృళాబేవ మంక్రాది 

ప్రతొబస్టై సతి దాహ న జాయలేే అసతి తు 

జాయతే త్ర న దృష్ట్యవె గుణ్యముపలభె" 
లి అ ళో అస వన్న వంట మహ నావి దృష్టనాద్దు గ్యఒద్భృష్ట్యవె గుణ్యం 

సంభావనీయం, తనై వి తానన్నాత్రార్థ త్వాం శ 
న ష్ ~ 2. రి న అన్య థా కర్శణ్యాపివిభాగః కచాచిన్న జాయేత. 



46 న్యాయకుసుమాంజల 

తా, ఎట్టి కరతలానలసంఠరారాగనువలన డాహాము 

దృష్టమో! మంత్రాదినన్ని ఛానమున నట్టికరతలానల సంరూ 

గమువలన దాహాము౦ండుట "లేదు మంత్రాదులు "లేనిచో. బుట్టు 

చున్నది. అక్కడ దృష్టమగు సామ్య వైగుణ్యము ప్రత్యక 
సిద్ధము గాదు. దృష్టకారణసామ గి యుండునెడ నద్భష్ట్షవె 

గుణ్యము నూహిాంవంజనదు. దృష్టకారణసముదాయ మదచృష్టా 

ర్రము గావున నదృష్టము నంగీకరింంవనలయును. దృష్ట కారణ 
థి రు లు 

న దం ఈ గ జెడ --వొక్రనవ సామగ్రి యున్నను నదృష్ట్టవె గుణ్యముండు నెడ నొ శానొకసమ 

యమున. గర్శంబున్నను విభాగము గలుగక పోయొడిని. దృష్ట 

కారణసామ్యగి యుండునెడ నదృష్టముంగనాడ నున్నదని యంగీ 
న రింవనలయును, దృష్ట కారణనామ గి యున్నను, నద్భష్టము 

లేదనినచోో+ గర్శ యున్నను నదృష్ట్టవె గుణ్యనిమి_త్తంబునునొ కా 

నొక సమయంబున ౫ర్శనలన విభాగము గలుగకపోయుడిని. 
ఉద వ "న జ అ ఇ ఆ ల ఇర కావున మంత్రాదులవలన దాహాదిరూప కార్ట ప్ర అబంధ మగు 

చున్నయది. బ్రయ్యది మజయొకతిళున నుపపన్నము కాక 

పోవుటనలన _ వహ్నియం దలీంద్రియమగు దావోనుకూల 
క్ర_క్టిని యంగీకరింపవలెను. అద్దానిని _నశింపంజేయునడి యే 
వ తిబంధకమని చెప్పవ లెను. కావున నతిం ది యంబగు ధర్మ ంబు 

నైయ్యాయి కాభిమతంబు. 

మూ. న చప్రతిబంధకాభావవిశిష్టా సామ గీ కారణమ్, 

అభావస్యా కారణతాత్ , తుచ్భోహ్యూసా, ప్రతి 

బనకో క్రమ్మకప్రయోగశకాలే చ లేన వినావి 
'కార్యోత్ప తే రి 04 

నత 

a 

స్నా «5 తా, యలం, దియధథ విశేషన్వీ కార మక్క_ర లేకయే 



ప్కథ మ_స్ఫబక్ర ను, 47 

వతిబంధ కాభావ విశిష్టసామ గీ యే కారణము. మణియుండు 
కాలమున. (బ౮బబంధ కా భావము లేమింజేనీ చాహారూప 
కార్యము పుట్ట లేదని యాళంక వలదు. ఆభావము కారణము 

గాదు. భావనిజేభరూాపము. కాన తుచ్చము, మణీయుం బ్రత్ 
బంధకో త్తంభాకములు రెండును నుండుకాలమునం య్రైల 
బంధ కాభావము 'లేమింబేనీ దాహరూపశకార్యము జనింవక 
వోయొడిని. 

మూ. ప్రాక్ వధ్వంసాది వికల్చేన చానియత హేతు 
క త్యాపాతాత్ , అకించిత్క_రన్య _ప్రతిబన్టక త్యా 
యోగాత్ , కించిత్క_ర తే చాతిం ద్రియశ పై 

స్ప్వకారాత్ . మంత్రాది ప, యోగే చేతరేతరా 
భావస్య సత్వ౬పి కార్యానుదయాత్ 

తా. మటియు నభావమును, నన|ో్యోన్యాభావ మనిన చో 
మంత్రైది ప్రయోగ కాలమున మంత్రాది భేదరూపానో్టన్యా 
భావ ముండుటం చేసీ దావాము పుళ్టుడని. సంనర్రాఖావ 
మనినచో నయ్యది ప్రాగ బావ ప్రధంసాభా వాత్యన్తాభావ భేద 
మున ము _త్లెజంగగు. వీనిలో నొకొ_క్క_టి కారణమగుచోం 
బరస్పరవ్యభిచారము చ్రనకృమగును. సముదాయమునకు 
కారణత్య మంగీకరించినను నవ్వాని సమావేశము దుర్లభ 

 మగుటం జేసీ (తావదనుగమకరూవప "మొకటి లేదని యభి 
మానము యభావము కారణ మని చెప్ప వలనుపడదు. 
మణటియు- (బశోబంధ కాఖావము కారణవుగుచో నెయ్యడి 
పహ తీబంధకమోా యయ్యది కార్యజననమున సమర్థమా? "లేక WU 

అలో 2 జ అదా, యా లో యసమార్థమా? అసమర్థంబగు చో నద్దానికిం ద్ర తిబంధకత(ము 
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దుర్లభ మగును. సమర్థమైన చో నలం దియమైన శ్రి 

నాళనములో సమర్థమగుటం 'బేనీ చాహ శరణ మైన వహ్ని 

యందు నతీంద్రియళ్ _కీ నిద్ధించును. 

మూ. అతో ౬తీం దియం కించిద్దా వోనుగుణమను 

ర్రావాకమగ్నోకున్నీయతే.. 'యస్యాషకుర్వతాం 

వ్రత్బన్టకత్వ మువవద్య తే, యన్నిన్న విక లే 

కార్యం జాయతే, యనై్యైకజాతయత్యా దని 

యత హే హీతుకత్వం నిరన్యలే, ఇతి. 

తా. కాన దేనిని నఫింవంబేయుటవలన మంత్రాదులకు 

(వతిబంధకత్వ ముపవన్న మో యెద్దానం గార్యము పుట్టునో, 
యొద్దాని నంగీకరించిన నందృణాదులకు దాహాకారణతగమున వ్యభి 

చార ప్రస కి యుండదో, యట్టిశ స్ వహ్ని యందు ననుమే 

యింవంబడునని యాఫ్ ంకింపవలదు. 

న్లో. భావో యథా నా. కారణం కార్యవన్మ త్ర 

ప్రతిబన్లో విసావ గీ తద్దె తుః ప్రతిబన్ధకః. ౧౦ 

| యభాంవీ ద శారముగా, భావః = ఖావము కార 

ణం=కారణమ్మో తథా=ఆ ప్రకారముగా అభావోఒవీ=అభావ 
మున్ను, కారణం = కారణమని, 'కార్యవత్ = ఖెావాఫాన 

ములు యొటులకార స్టములో అ రెండునుంగూడ కారణమని, 
మతః = ఇష్టము. విసామ గ = 'సామగ్ర్య్యభావము, ప్ర పృతీబన్ధః= 
ప్కతిబంధమ్ము తద్ధెతుః = ౨ ఆ ప్రతిబన్ష మనకు: గారసమైనేడి, 
వప్రతిబంధకః = ప్రతీబన్ధకము ప్రతిబంధమునం చేయునదియే 
ప్రోతిబంధకము. 
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మూ. న హ్యుభావస్యాకారణక్వై ప్ర పృమాణమ సి, నహి 
పర పెణా సాతుచ్చ వ్రత స్వరూ వె వరా విత థా, 

చేధరూపాభావే విభేరపి తుచ్చత్వప్రసం 

టై కారణత్వస్య భావ తే నవ్యా ప్పత్యాత్త 

న్నినృత్యా తదపి నివర్తత అతి చెన్న, వరివర్త 

పసంగాత్. 

తా. అభావము కారణము కాదని చెప్పుటలోం బ్ర బ మా 

ణము లేదు. భావనిహేధ రూప మెనంతమా త్ మున దుచ్చముగు 

నెడ నభావనిపే.ధ రూపమగు భావముగూాడం దుచ్చమగుటం 

చేసి యదియుం గారణము గాకపోయెడిని. ఏది భావమో 

యదియే కారణమని చెప్పినచో, నేది యఫావమో యదియే 
గారణమనెడు నియమమునుబట్టి భావము కారణము కాక 

పోవలని వచ్చును. కావున భి భావమువల లె నభావమునుు, గారణ 

మని చెప్పవలయును, 

మూ. అన్వయవ్యతి ఆ కానువిథానస్య చరా ంాత్వనిన్ను 

య్ పౌతొ ర్భావవద భావే వెఒపి తుల్భత్యాత్ . 

తా, మజీయు ఫావమునకుంబోలె న భానమునకును గార 
అత్వగ్రావాకము లగు నన్వయవ్యితి రకములు సమానము 

లగుటవలన నభావం బకారణంబనుటలోం బ్రమాణము 

"లేమింజేసీ భావమే కారణవునుట యసంగతము. 

మూ. అభావస్యానర్థనీయతయా సన్ని ధిక న తుపా 

తుత్వేనేతి చేత్ తుల్యమ్. 

తా. అభావము కార్యవూర్వమం దుండినను డానిని 

దొలంగించుటకు వలనువడనందున నాకాళాదులవలె వీనికిని 

బీ 



50 న్యాయకుసుమాంజలి 

సాన్నిధ్య మే కాని కారణత్వము "లేదనినచో భావమునకును 
నిశ యాళంకింవవచ్చును. 

మూ. ప్రతియోగినముత్చారయత _స్తస్యాన్యవ్రయు_క్ష 
స్పన్నిధిరితి చేత్ తుల్యమ్. 

తా. విధ్యుత్సావణ పృయుకసన్ని థి యభావనున 

కున్న దనిన చో నిపేథో తారణ పృయు_కసన్ని ధి భావమునకు 

గూడ గలదు. 

వూ. భావస్యాఫావో కారణం స్వరూప మే పెతి చే 

దభావస్యాపి భావో త్పారణం స్వరూపాన్నాతి. 

రిచ్య తె. 

తా. భావమభావో త్పారణస్వరూపమనినచో అభావము 

భావో త్సారణస్వరూవమె యనెదము. 

మూ. త సాద్య థాఖావనై రవ భావో జనక ఇతి నియ 

మో౭నుపపన్న క్కి తథాభావ ఏవ జనక ఇత్యపి. 

తా. కావున భావము భావమును గూర్చియే కారణ 
మనుట యెట్లు కుదరదో యారీతిగనే భావమే కారణమను 

టయుం గుదరదు. 

మూ, ప్రతిబన్ధక _త్తమృకప్రయోగకాలేి తు వ్యఖి 
చార_స్తథా స్యాత్ , యది యూదృశే సతి కా 
ర్యానుదయస్తాదృశ వవ సత్ఫ్యుత్పాదస్సా్యాత్ , 
న త్వేవం, తదాపి వతిపతస్యాఒభావాత్ . 

అసత్ప్రతివత ఘా వ్ తొబస్ట కాభిమతో మన్త్రః 

ప్రతిపత స చ తాదృశొ నాన్య్యేవయస్త్వస్తి 
నాసౌ ప్రతిపతః. తథాపి విశేష్యే సత్వేవ విశే 



సామ గీతి చేత్ న. 

తా. అభావము కారణనుగుచో నింతకుం బూర్యము 
బ్రసక్తమైన వ్యభిచా రాదిక మెట్లు వారణీయ మగునని యా 
శంకింవరాదు. ప్కతిబంధకో_త్తంభకము లున్నపు డుత్తంభ 
కాభావవిశిష్టమంత్రాదికము లకపోనవుటవలన  దాహరూవ 
"కార్యము నిర్వహించును. గాన యభావము కారణమనిన 
వూర్షవ్యిభిణారము లేదు. రెండును నున్న వు డు_త్తంభ కాభావ 

పవిశెపణము లేకపోనుటవలన విశెషణా భావ ము త్తంభక 
రరూవభావములో నే వర్యవసన్న మగుటం జేసీ యద్దానివలన నే 
కార్యనిర్వాహ మగును గాన, యభావము కారణము కాదని 

యాశ ంకింసపవలదు. 

మూ. విశిష్టస్యావ్వభావాత్. ._ న హి దండిని సత్వదం 
'డానామన్యేషాం నాఫావు కింతు దండాఖావ 

నైన "కేవల న్యేతి యుక్తం యథా హీ కేవల 
దండసడ్భా వె, ఆభ యసద్చా పె, ద్వయా భా వె 

వా కేవలవురుపషాభావః స 
వలో త్తంభ కసచ్భా వే, ప్కతిబంధకో_త్రంభక 

సద్భా పే ద్వయా ఖా వె వా కేవల ప్రతిబంధ కా 
భావోఒవిశిస్ల ఇత్యవ ధార్య తమ్. 

తా. విేషణా భావరూవఫావమువలె విశిప్టైభావ ముం 
డుటంజేసీ యఫావమును కారణ మగును. దండముతో- 
గనూడినవ్రరుషు6 డున్న స్థలమందు దండా భెవముయొక్క_ యభఖభా 
వమే యుండును. దండము లేనిపృురుషుల యభావ ముండనని 
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చెప్పుటకు నెట్లు వలనుపడదో యే పృతిబంధకో_త్తంభకము 
లుండునప్రు డు_త్తంభ కా భావముయొక్క య ఖౌావ ముండును 

గాన్ని యు_త్తేంభ కా భావనవిశిష్ట పృతిబంభకముయొక్క_ య ఫా 
ముండదని చెప్పుటకు వలనువడదు. కేవల దండమున్న పుడు 
గాన్కి దండము వృరుషుండును నుండునప్రుడు గాని, లేక ఆం 
డును లేనపుడుగాని, దండాభావవిశిష్టప్రరుషుని యభావ 
మెట్లుండునో యటులనే కేవల ముత్తంభ ముండునవుడుగాని, 
పృతిబంభకో_త్తంభకోభయ ముండునవుడు గాన్ని రెండును లేన 
వుడు గాని యు_త్తంభ కా భావవిశిష్ట మయిన ధ్రతిబంధకము 
యొక్క యఖాన ముండును. 

మూ. అశ్రై వంభూతసామ గీ త్రయ మేన కిం నేష్యలే? 
తా. వెనుకంజెవ్పిన సామ్మీ త్రయమే 'కార్యజననసమ 

ర్భము, అభావము కారణము గాదని యాళంక్రింవరాదు. 

మూ. కార్యస్యు తేద ఖిచారాత్, జాతి ఖేదకల్పనా 

యాం చ ప్రమాణాభావాత్, యథో శే 
అనల 

నై వోవవ లే. భావే వా కామమసావస్తు, కా 

నో హోనిః? సాక్ ప్రథ్వంసవికల్పోఒపి నానియ 
త పాతుకత్యాఒపాదకః. యన్న కొ సతి కార్యం 

వని చ Aan స గా న జాయతే తస్మీన్నసల్యేవ జాయతే త్య త్ర 

సంసన్హా భావమా త్ర నైవ వృయోజకత్యాత్ . 
తా. వెనుకంజెప్పిన త్రయము కలసీ యుస్టలమునను 

నుండకపోనుటవలనను, నప్రామాణికమయిన  జాతిభేదనును 
గల్పించుటలో వ్రనూణము లేనందునను నభావమునశే కార 
ణత్వముః జెప్పవలయును. య్రతిబంధక సంసర్హా భావమునకు 
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గారణత్వముం జెవ్పీనందువలనం ఒరారగమందుః. జెప్పంబడిన 

స్రైగ భావాది ఇదము చెం గలిగెడు వ్యఖిచారమున కుం బస క్రి 
శేదు. 

(E20) 

మూ. యస్తు సంసన్తా భావు తాదాత( = సధథ్యయోా 

రి( శెషమనాకలయన్ని త -రేత రాభా వ్యు 

వతిష తె. సః వ,తిబో 8 Mos సః ప్ర భనీయ 

నన్యాభా వన్యాావ_ త్తమెన సంసన్దాభావత్న (ము 

wm క నా లక 
లేనందున చో తిబంభక మున్న ప్పుడుగు డ్ Mons 

యనోోన్యాభా వమువలన గారొాత్ప త్తి తిని యాళంకంచునొ 

అట్రవాండు ప్రతిబందిశో బోధించెవాం డయ్యేని యక్ష బ్రనన్వ 

అన్వయవ్యితి రకముల చె వ్యా ప్రికారణత్వగ్రవాములలో వా 

మాంసుకుల చేసాడ సంసర్హాభావము "కారణముగా యంగిక 

రించంబడినది లేనిచో వాస్ట్రవక సా ముగి యున్న వుడు దాని 

యన్యోన్యాభావమువలన వ్యాప ఏ కార్యాథా వాప_ళ్థ వచ్చును. 

మూ, తథావ్య ఖా వెషు జా తెర భా భావాత్కే_థం త్ర తయా 

ఇకామువ గ గ్రవాస్స్యాత్ ర అనుపగృహీతాసాం చ్ 

కథం కారణ తాన థారణమితి చేత. 

తా. ప్రాగ భా వాది తృయమునందు ననుగతమగు నొక 

జాతీ లేనందున వీనికి గారణత్య మెట్లని యాళంకింపరాదు 

మూ. మా భూజ్ఞాతికి నహి తదువగృపా తానా మేవ 

వ్యనవా రాంగత్యం, సరత, వ్ ,పాధిమద్య్యవహార 

విలోవ ప సంగా 

తా జాత్యాశ్రయమునకుం జూతినింబట్టి యేవ్యవవో 

రాంగత్యము. జాతిలేనివానికి జూతికంకె. నిలతణమయిన 
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యుపాధి రావ ధర్మ మునుబట్టి యే వ్యవవో రాంగతగము, అభా 

నము జాతా శృయము కాక పోనవ్రటవలన, సంస రా ఫఖావత్వ 

రూవమగు నుపాధినింబట్టియే వ్యవహా రాంగత్వము అటుల 

కానిచో జాతిళూన్యములకు వ్యివవోరాంగత్వ లోవము 
వాటిల్టును, 

మూ. 'వకేన “ పుతిబంభకే సద తజ్జాతీయాన్యస్వా 
భావసంభ వాత్మా. ర్యోత్పాద ప్ప పసంగకి అను 

త్పాబే తత ఒవ్యధికం కిం చిదపేతణీయ 

మ సతి నిర _స్హమ్. 

తా. ద్రతిబంధ మైన యొకవ స్తువ్రయున్నప్పుడు కార్య 

ముం బుట్టుట లేదు. ప్రతిబంధకజాతలయ మైన మజీయొకవ స్తువు 
లఅనందునం బై తెబంధ కాభావరూప కారణ మున్నది గాన 
కార్యోత్సత్తి యగుట గానాడదూ? శార్యముం బుట్టనిచో 
నీయనుత్ప త్లిలోం బ్రయోజకముగా మణీయొకదాని నే 
టీంచవలెననుశంక కవకాశము పృతిబంభకసంసన్హా భావము 
లేదు గాన లేదు. 

మూ. యథా హొ “తజ్ఞాతయే సతి కార్యం జాయతే, 

అర్థాదసతి చ న యత. బతి స్థితే తద్భావే మ౭...వి 

తజ్ఞాతయా _నరాభావాన్న భవితవ్యం కా "ర్వ 
జే స్క తక్షై తదపి, అనుకూలవత్స్రతికూ లేఒవీ 
సతి తజ్జాతయా చ్లరాభా వానామకించిత్క_ర 
తాత ప్రత, 

తా. దండమున్న ప్పుడు ఘటరూపశకార్యము- బుట్టు 
చున్న దనిన దండజాతీయము "లేనప్పుడు ఘటాది కార వ్రముం బుట్ట 
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దనియుండంగా దండమున్న పుడు దండజాతియ మైన మణియొక 
దండము లేదోగాన ఘటముం బుట్టకపోవుననుట యెటుల వీలు 
"లేదో అటులనే వ్రతిబంధక మున్నపుడు ప్ర తిబంధకజూతీయ 

మైన మజయొక దానియొక్క యభావమున్నన్తు యది యకించి 

త్మ.రమ, ఒక మణియున్న చో మణ్యంత రాభావమువలన దాహా 

రూపకార్యముం బుట్టదు. మణిర్నా_స్తి యను ప్రతితి ఒకమలణి 

యున్నను గలుగదు. గాన ఇట్టిప 8 సిద్దమయిన యఖావమే 

కారణము. ఒకమణియున్న వుడు మేణిసామాన్యాభావము "లెదు 
గాన ఒకమణ యున్న వుడు కారని పృసంగ మిచ్చుట సరిగాదు, 

మూ. య_స్త్వకించితృర న్యేత్కి తదవ్యసత్ , సామ గీ 
వైకల్యం వుతిబన్టవడార్థా ముఖ్యః స చా శ్ 

ముణ్యాది"రేవ, న “శ్వసో వ ప తిబనకః. తతః క? 

తస్వాకించిత్క_ర ల్వన. తత్పరే ఇవో క్తార స్తు వతి © 
బన్ధారః, లేచ కించిత్మ రావ వతి కిమునమంజసమ్? 

త దావహానుకూలముగు నతీం ద్రియళ్ _క్రివిశేషమును, 

వహ్న్యాదికమునం దంగీక రించనపుడు మోణ్యాదిక మసమర్థమై 

నందుసః ట్రై తిబంధకతగము సంభ వింపనందున ఫూ రాషళంకకు 

నవకాథశము లేదు.మంత్రాదికము పృతిబంథముగాని ప్రతిబంధ 

కము గాదు. ప్కతెబంథ మనంగా సామ లి లో. జేరిన కారణము 

యొక్క యభావము. (మంతర్రదియావ ము) దానిని ము రకా 

గించుబాడు ప్కతబంధకము. డు కించిత్స రయ్ గాన 

చతిబంధకళ బ్దము వానియందు ముఖ్యము 

మూ. యు తు వ్య్వుత్వాదయ_న్సి “కార్యానుత్చాదఏవ 
వ్రతిబంధ” వతి. తైః ప్రతిబన్బ్ధమకుర్వన్త ఏవ 
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ప్రతిబన్దకా ఇత్యు కృ కం భవతి. తథాహి_కార్య 

సాానుత్వ్పాదపి బ్రా పాగ ఖావోవా స్వాతి 1, (1 తస్య 

కాలాంతరస్రా వృర్యాః న పూరక. తస్యాను 

త్పాద్యత్యార్. న ద్వితీయ, కాలస్య స్వరూప 

తో భేదాత్ తదుపా భే స్తు మన్రమంతరేణాపి 

స్వ కార ఆాధీనత్యాత్ . 

తా. కార్యముయొక్కం యనుత్పాద మే ప్ర తబంధపదార్థ 

మనియే వారు నెవ్పెదరో, యాపతమున, ప్రతిబంధమును 
జేయనివానికిని ప్రతిబంధపదార్థత్వము వచ్చును. 

ఎట్లనినః= కార్య వ తిబంధవదమునకుం గార్వ హా పాగ 

భావ మర్థమయిన చ్ నయ్యది యనాది యగుటవలనC వదు 

త్పాదకము లేమిం జేసీ పృ తిబంభకము నిరర్భకము కానయ్యెడిని. 

కాలాంతరసంబంధ రూసమగుచోం గోల మేక మెనందున 

ననంతేరవడార్థానుత్పత్త్ శ్రీ వచ్చును. కాలమనంగాం గాలోపాథి 

యని ని చెప్పి, తేద్భిన్న కాలసంబంధ్రము ప్ర ఘు తీబంధవదాస్థ్ర మెనచో 

నట్టిసంబంధము మంత్రము చేకపోరునను, స్వ కారణాన 
ముగుటనలన మంగ్రాడులకుం ద్రైతిబంధవడార్థత్వమే ఆ "లేకపో 

నయ్యెడును. 

మూ. ప్రాగ ఖావాన చ్చేదక కాలొ పాధి_స్త సద వేతు ఇతి 

చెన్న. మంత్రాత్ప్చూర్యమపి స్వ భావాత్. 

తా. కార్యుస్రాగ భావ సమకాలిక మైన కాలో పాది 

మంత్రపు ప వ యోజ్యము గాన, మం శ్రీ మునకు. బ్ర తబంధకత్వము 

సంభ వింవవచ్చునని యాళంకింపరాషు. మం త్రీ ముకంశుం బూర 

మందును. బ్రాగ భావసమాన కాలీనమగు కౌలోపహాధి, వుం త్రీ 
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వ, యోజ్యము గానందున నద్దానికి మంత తవ యోజ్యుత్వము 

"లేమిం చేసీ, కా ర్యానుత్పాదమే ప్రతిబంథిపచొర్థము. దానినిం 

జేయు మంత్రాదికము (మ్రతిబంధక మనేవతంబసం భావితంబు. 

మూ. తస్తాత్సామగ్సీతత్కార ్రయోః వా ర్వావర్యనియ 
మా_త్తద ఫావయోరవి వూ ర్య్వావరభావ ఉప 

తా. కావునః గార్భమునకుం దత్చ్ర యోజకనామ్మగి, గి కిని 

బె రాషపర సినియమమువలన, సామగ్యు ఖా వ కా రాష్ట భవము 

లకును బ్" ర్యాపర్యము సిద్ధించును. ద తిబంధపదార్థము 

సామ గీవైక ల్యము. _ దానిని జేయునది ప్రతిబంధక ము. 
సామ న్ వైకల్య మెచటనుండునో యచటం గార్యము పుట్టదని 
నిదాంకము. 

మూ. వస్తుతస్తు తుల్య కాలత్య మే పెతి నాయం వంథాః. 

తా. సామగ “ఏ భావమే వ్రతిబంధవదార్థము. దానిని 

యునదియే ప్కతబంధకము, వీట్లకు రెంటిక్ని తుల్య కాలత్య 

ముండును. ర్త మేమే యుచితమైనడి గాన, రహి యందు 

డావోనుకూలళ _క్రిని స్వకరించినవవ్ము సరిగాదు. 
(ఇ డి Pd మొ మూ. న చేబేవనం శ _క్వ్వికా రేఒవీ కః ప్రతికారః ! 

తథా మా ప్రతిబన్ధ క శన శ _క్ర్ర్యా వినాళ్య త 

తద్గరో వా, ధరా నరం వా జన్య లె, న జన్య లె 
ధవ టాం 

వా కిమవీతి వవాః 

తా, వెనుక జెప్పిన రీతిగా గాక వహ్ని యందు డావోసు 

కూలళ _క్టీని సక రించి తన్నా శో శకమంత్రాదికమే వతిబంధకమని 

చెన్పినచో ప్రట్టివో కహ ములు సంభ వించోను. మంస్రోదిరూవ ప్రత 
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బంధక మువలనం గా-ర్యానుకూల మైన శకి నశీంచునా? శ్ర 3 
యందుండు గార్య్యానుకూలత్వ రూవధర్మ ము నశించునా? కా 
ర్యోత్పత్తి అ ప వతిబంధకమగు ధరాంతరము పుట్టునా? 'లేక యేది 
యును బుట్టహః యని నాలుగువక్ష ములు, 
మూ. త్రస్యాకించిత్కరస్య వ్ర తిబన న్థ కత్యానువప_క్తేః, 

విపరీతధర్రా నరజన నే, కహభాషీ సత్యెవ ర్య 
మిత్య భావస్య కాగ ణత్వేస్టు కారః రి పాగ? భా వాది 
వికల్పావ కాళ శ్చ. తది(నాశే త్ వినా శె 
వా. ప్రునరు త్రంభే కైన తేజ్జననే= నియత దాతు 
కత(ం, వూర్వంస్వరూపోత్పాదకాదిదానీము త్త త్తం 
భ కాదుత్చ శ్ర సః. 

లా అందు నకించిత్మ ర మగుటవలనం జతుర్ధవ యమున 
మంత్రాదులకుం బై తబంధకత్వము సంభవించదు. లృేశీయవక్ష 
ముస మంత్రాదికమువలన వివ రితధర్థము వుట్టినచో మంత్రౌది 
కము చేనివోవుడు గార్యము పుట్టును గాన నభా నముసకుః 
గారణత్యము సిద్ధించును. వ్రథమద్విలయవత ములయందు 
మంత్రాదులవలన శ్రియం, దద్దత క ర్యానుకూలత్వమును, 
నశించనచో, ను త్రుభక సమవథానమున నహీ యందు 
దాహానుకూలమగుళశొ_క్లి వృట్టినయెడల ను తృంభకము లేనపుడు 
వవ్న్యత్సాదకసాను గి గ వలననే థ_ క్లియొక్క_ యుత్సే ట్రి కలు 
గును, అయ్యాది మణివలన నశించినపిమ్వట ను_త్తంభ కమునలన 
దిరుగనట్టిశ_క్టి వుట్టినయెడల శ కయనియతే బాతుకముగా 
నగును, 

మూ. న చ సమానళ క్లికతయా తుల్యజాతీయత్యానై వ 

స 
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తా. విజాతీయములందు సమాన 
వలన నేకజాతీయశ. క్లి కలదగుట చేతను 

ణత్వముం జెప్పుటకు వలనువడ దు. 

మూ. నచ ప్రతిబంధకళ క్రి క చేవో త్తంభక్ విరుణద్ధి, 

నతు భఖావళ _్రిముత్సాదయతత్రిసాం ప్ర ప తమ్క్తచ 

నుత్చాద ప్ప వసంగాత్ , కాలవి "సేషూ క్లదుశ్చాదే 

తజేపాఒ నయతాహీ హేతుకత్వమితి. 

తా. ఉ_త్తంభకము ప్రతిబంధకళ క్లీనే సశింపంబేయును గాని 

భఛావళ క్రి కిని ఫుట్టింపదన్ యాళశంకంవరాదు. అటు లై నచోం 

బ బ్ర, తిబంధకమువలనం గార్వానుకూలళ క్రి నాళము, ను _త్తంభ 

కసువలనం బ్రతిబంధకళ _కినాళశము నయినచోం దిరుగు 

వహ్ని యందు ఫ్ర శక్లియే తేకపోవలసీ వచ్చును. కాలవి శేషము 
వలననే కార్యానుకూలళ_క్రి పుట్టుననిన, ననియత హేతు 

కతము సిద్ధము. కాన సామగీ వైకల్యరూప మంత్రాదికమే vw 
ప్రతిబంధపదార్థము. దానిని? గో కేయునచే వతిబంధకమని 

చెప్పుట యు-చితము. 

మూ. స్యాదేతత్ . మాభూత్సృహాజశ_కి రాధేయ 

శ_క్లిస్తు స్యాత్ . దృశ్యతే ఓ హీ ప్రోమణాదినా 

వ్రీవ్యు చేర ఫిసంస్కారః కథమన్య ఫా కాలాం 

తెరే తాదృళానా మేన కార్యవి శెపూవరారా గః? 

తా. పోతీతంబులగు వ్ర్వ పులే కాలాంతరమున దీపా 3 

నవహా స్ య నెడు శ్ర వలన నవఘాతమునందు వినయ 
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గము గానవచ్చుచున్నది. _అవభాతపర్యంతేము వ్రీవుల 

యందు పోతణ ముండ నందున. బ్యోతణజన్యమగు స్థ పేరమగు 

సంస్కావవప నా వ్రీవ పహాుులం దొప్పన లెను. అదియే యౌేయ 

శ్రి, 

మూ. కథమన్య థా కాలాంత రే కార్యవి పోవయోగః? 

న చ మంతాదీనేవ సహాకారిణః ప్రావ్య. ల కార్య 
లో 

న ద 
కారిణ ప్రతి సాం పృతమ్. తేషు చిరధ్య _స్రెవ్వవి 

వక 
వభ 

నంశికరింవకలే. మం శ్రాదులను నపహాకారిగాం బేనీకొని పోతు. 

తములగు వ్రిన ను లవఘాతాది కార్యములలో నువయోగంచు 

నని యాళంకింపరాదు. మంత్రములు శబ్బరూపము లగుట 

వలన మూండవతణమునంటే నశేంచును గాన వానికి సహాకా 

రిత్వము నంగీశరించుటకు నలనుపడదు. 

మూ. నాపి ప వ్రథ్వంససవోయా ౫ నే తథా ఏనం హి 

యాగాది ప్కథంనా ఏవ స్వన్రాదీ నుత్సాద 

యను, కృతమవూరషకల్పనయా. 

తా. మం త్రనాళ్ మె సహకారి యనినచో యాగాది 

నాశ మే స్వన్ర రాదులను బుట్టించుచుండ యాగాదులనలనం గలి 

గాను నవూర క్యకల్పన కే యవకాళము "లేకపోవలసి వచ్చును. 

మూ. తేపామన _న్తత్వాదన_స్హ నుల ప్ర వవాహః ప ప్రసజ్యత 

బ్రతి చేత్ , అవూర్వేఒపి ఫతే తావానేవ 

ఫల,వ వాహ అతి కుతః? 
హా 

తా. యాగాడినాశము నిత్వంబగుటవలన నెల్టపుడు 
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స్వర్రాదికము గలుగవలసివచ్చునని యాశంకించినచో నవూాః ర్వ 
మును గల్పించిన వత్సృమునలనాడ నీయాళంక వచ్చును. 

బూ, అవూర్వన్నాభిా వ్యాదితి చేత్ ; తుల్భమిదమిహో 

వీ తావతాక్సి తత్నధ్యంనో న వినళ్యలితి వి నెవః. 

తౌ. అవర ర్వ సభా వమువలనం  గొంతవజే సల 

వవాహ మనినచోం బ్రధ్యంసస్యభావమువలన నశ్ష్హేల కాగూ 
డి దా యని మయూాళంకింపరాదు. అవూరషము ఫలమునుబుట్టించి 
తాను నశించును గాన యనంతఫల ప్రృవాహాప్రస్న క్రి 

ప డ్రోఢథ్షంస నితృ్యమగుటవలన ననంతపఫల,ప వ్రవాహప్రస క్ 

వారము. కావున మంత్ర ములుగాని తద్ద పంసలు లుగా 
కారులు గానేరను. 

మూ. ఉవలతణం పోత ణాదయః. న తు విశేషణం 
తథ్రా చావిదగ్గమూనై రపి తై రుపలకీ'తా చి 

సదయ స్రలోవయోత్య శే యథా నుత 

ణా టీకా కుకు కా శే త్రమితి చేత తదసత్ . 

తా, పోవీణవలన వ్రీ వసదులందుం గలిెగడు నదృష్ట 

విశేషము నరగకరింపక పోయనను' మంత్రాదుల చెం చేయం 

బడిన ప్రోతుణము ఫలపర్యంతేము లేకున్నను పృస్తుత కాలము 
లేని సొపన్రలు, గురు మే. తేమను వ్యవవహారమునుగూర్చి కారకు 
లయినటు లాప్రోమణమే కాలాంతర భావి సఫలమునుగూర్చి 

కారణము గావచ్చునని యాశళశోొంకింపరాదు. 

మూ. న హి స్వరూవ వ్యాపార యోర భా వెప్యుప 
లతుణస్య కారణత(ం కశ్చిదిచ్చతి అతి ప్రన సం 

గాత్, 

జ్ | 
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తా, ఎన్దానిని గారణమునుగాం జెప్పెదమో యది 

గాని చానివలనం గలడు వ్యాపారము గాని ఫలపర్యంత 

స్థాయి గానప్రడు దానికి గారణత్వము సంభ వింపదు. ,పోత్స 

ాదికమువలనం గలిగడు నదృష్టవి ఇవ షము ప్రోమీణాదికము 

లేకున్నను, ఫలఫర్యంతే ముంశుటవలన దానిని రొద్యారముగాం 

చేనీక్రొని ప్రోతీణమునకు నవహనాదిఫల కారణత్వము నచ్చును, 

మూ. స్యవహారమా త్రం తు తష్థానసాధ్యం, నతు 

తత్సాధ్యమ్. తత్ జ్ఞానమని. స్వ కారణాధనం, న 

తు తేన నిరనయ ధగ _న్లేన జన్యత్క అస్తు వా 
త త్రావ్యతిళశ యక లనా కిం నళ్శిన్న మ్, 

తా. వెనుకటికితి నే యయినయెడల గురు మె త్ర మను 

వ్యవవోరవిలోవము వచ్చునని యాళంకింవరాదు. అయ్యది 

శారవాధీనము గాదు. తద్దానాధనము. ఆజ్ఞానము స్ఫకారణా 

ధీనము. వ్యాపారమునుబుట్టించని భష _స్తమైనదానిగలనం గాదు, 

కావున నట్టివ్యవవారమునకు విలోపము లేదు. ఉవలతు ణాభి 
మతమం దతిళయకల్పనం చేసినను మా కభిమత మే. 

మూ. యద్వా యాగా దెరవ్యుపలతణత్వమ స్తు, తదుప 
లవీతః కాలో యజ్యా వా, స్వన్రాదీకా సాధ 
యిష్యుతి కృతమపూ రణ, 

తా. పోతుణాదిక మువలక్షణం బై నయెడల న వూర 
కల్పన శేకయ్ యాగాదికము గూడ నుపలతుణము. తదుప 
లశీతమగు కాలముగాని, యజ్వగాన్సి స్ఫన్తాడికమును సాధిం 
చును. కాన యవూర్వం బేల! 
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మూ. న చ దెవదత్తస్థ స్గగుణాకృషాశ్శరీరాద యో 
భో గాయ తద్య్బొగ సాధనత్వాత్ , స్కగాదివది 

త్యన్వయబలాదపూర్వసిట్టేర్నా వి శవ. అతి సాం 

వతమె. వా ప్రయత్నజ్ష సై ర్యథా యోగం 

సిద్ధ సాధనాతి . 

తా. సృగాదులవలె దెవదత్తునకు భోగసాధన మగు 
శరీరములు,భో గసాధక వగుటవలన స్గగుణాకృష్ణములు అను 

యనుమానముచే గుణము సిద్ధించును. ఆగుణమే అవూర్వ 

మని యాళంకింవరాదు, వచ్చయు, వయత్నమును, జ్డాన 

మున్నూగూడ గుణము లగుటవలన వీనినింబట్టి సిద్ధసాధన 
మనేదోషము సంభవించును. 

మూ. న చ తద్రహితానామవి భోగ ఇతి యు క్రి 

మత్. యేన తతొ ఒవ్వ్యధికం నీభ్యేత్ . 

తా. జ్ఞా నెచ్చాప్ర యత్న ములు లేనివారికి భోగ మే 

లేదు. కాన భోగములో నీమూండును గూడ నవేతీతము 

గాన సద్ధసాధము వచ్చును. 

మూ. నావి స్వగుణో తాదితా అతి సా థ్యార్ధః. మనసా 

నైశా నిక త్యాత్. 

తా. స్వగుణో త్పాదితత్వమే సాథ్యార్థ మైనచో సాధ్య 
వికలమైన నిత్య మయిన మనస్సునందుC దద్భ్బొగ సాధనత్వరూప 

పాతు వుండుటవలన వ్యభి చారము వచ్చును. 

మూ, నావి కార్య తే సతీతి విశేషణీకారా “హేతుః 

తథాప్వుపలవ లై రేవ సిద్ధసాధనాత్. . 



64 న్యాయకుసుమాంజలి 

తా. పేతుకోటిలో? గార్వత్యని వశముం చేని న్యోభి 

చారమును వారించిన, నువలత్షణమునుంబట్టి యిసష్ట్రవాని 

వ్ర స్రకృవుగును. 

మూ. అసతాం తేషాం కథముత్పాదత్వమితివే _త్తచేత 
దభిమం త్ర, ణాదిపువీ తుల్వమ్. 

తా. కార్యవర్యంత ముండని యువలవతణమునకుం 

గారో త్ప్చాదకత్వం బెట్లనిన: నీయాళంక ప్రోతణాదికమందుం 
గూడ సమాన మే. 

మూ. తస్థాద్భా వభూతమతిళశయం జనయ న్ల ఏన పో 

త ణాదయకః కాలాంతరభావినేఫలాయకల్ప చే. 

వ్రమాణత _స్పదర్ధ్థ ముపాదీయ వమూనత్యాత్ . 
యాగ కృషి చికిత్సావదితి, అన్య థా కృప్య్యాద 

యో దుర్భటాః ప్రస జ్యేర వీజాదినానూ 
పరిమాణ్వ _న్హభం7గాత్ తేషు చావాంతరజా తే 

రభావాన్ని యతజాతీయ కా ర్యారంభానువవ త్రేః. 

తా. కావున యాగకృషి. చికిత్సాదులవ లె పోత ణాది 
కము భావభూ తారశయమును బుట్టించి కాలాంతరఖావి 
యగుఫలములో సమర్థమని కల్పించుటయే యు_కృము. కృబూర్టి 

దికములో నలిశ యకల్చనం 'చేయనియిడలం బరమాణువర్యం 

త్రము వీజాదికము నళించినందున సజాతీయం బగు కార్యము 
నకు నారంభము లేకపోవలసీ వచ్చును. 

మూ. అత్రొోచ్యలే. 

శ్. సంస్కారః పుంస వవెష్ట్రః పోత కాభ్యుకు కా దిభిః, 
స్వగుణాః పరమాణూనాం విశేపాః పాకజాదయః ౧౧ 
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అర్థ, పోతు ణాదులవలనం గలుగు సంస్కారము 

పురుషునియేంజే యంగీక రించవ లెను. _వరమాణుపర్యంతము 

నళించినను, సరమ్హాణువులయందు సజాతియ ద్ర వ్యారంభ ను 

గుణమైనళ డని సక కరించవలసీన యవసకనము లేదు. ఆవర 

మాణువుశే ౩ పాక విజేషమువలనం గలుగుగుణములతోం గూడు 

కొని సజాతీయ ద వ్యారంభకము గాన శ _క్టివిశేషము. నంగీక 

రించ నవసరము లేదని యర్థము. 

మూ. యథా హి చేవకావిశేహోట్దేశే వెన వహుతాశకనే 

వావిరానుతయస్సమంత్రాః ప్ర పయుకాః పురుష 

మభిసంస్కుర్వ తే, న వహ్నిర, నాపి వేవతాం 

తథా వ్రీవ్యూద్రే* గన ప్రయుజ్యమానః ప్రో పోత 

దిః పురుష మేవ సంస్క రుతే, న తమ్, హా 

ద కార జనితసుసా రాభారప్రరుషసంయో గా 

జ్ఞలముచాం సంచరరణ.  జలతరణరూపా 

క్ర యా, తథా వ్ చ్రీవ్యాదీనాం త_త్తదు తర 

శ్ర యావిేేషూః. 

తా. చేవతావెేశేషము నుద్దేశించి యగ్ని యందు మంత్ర 

వూర్వకముగా హవిస్సును హోమము చేయుటవలన వహ్ని 

యందుయగానిి చేవతయందుంగాని యతిశయమను పుట్టక పురు 

షునియం బె ట్లదృష్టవిశేషము కలుగునో యటులనే తండుల 

ముల నుద్దెశించి మం త్రృవూర్వక కముగాం చేసిన (పోతణవలనం 

బురుషునియం'దే సంస్కారము గలుగును. ఆప్రోకే తము లగు 

వ్రీవాులే పురుష. సంస్కారసహితము లై యపవానాదిరూప 

మస ననంతర క్రియలలో నువయోగించును. 

క్రో 
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కారీరీ యాగమువలనం గలిగిన యద్భస్థ్రముతో నాడిన 

ప్రరుషునియొక్క_ సంతో గ మువలన మేసఘములకు సంచరణ 

జలతరణాదిరావమగు ను_త్తర, క్రియలు గబ్టునట్లు (వురుషుండు 

పావీయైనయొుడల ప్రోతణమువలన వానియందు సంస్కారము 

పుట్టనందున) నిర్హస్తములగు వ్ చ్రీవ్యోదులందే | సంస్కారము 
పుట్టి యాసంసారమే కాలారతర భావి ఫలో త్పాదకంబని 

యాళంకింవరాదు. | 

తృలాభావ_స్త స్తథా 

భయత్రవి తుల్యతా తాత. 

తా. కర ,చిగుణ్య్భముు, సాధన వె వైగుణ్యము నున్న పు 

డౌట్లు త్రరకాలసలము గలుగదో యటులనే కర రృలటె. గుణ్య 

ముస్న పుడు గ్ _రయందువలె చ్రివ్యాదులందుం గాడ నద్భృష్ట్ర 

విశేషము గలుగదు. కాన ఫలము సంభ వింవదు. సాధనవైగు 

ణము గర్భవై గుణ్యమునున్న పుడు కులము పుట్రక పోవుటలో 

నాగమమున్నటుల గర్భ్భృవైగుణ్య్ట విషయములో. గూడ 
కలదు, కనుక సంస్కారము బురుషునియండే కల్లును. 

మూ. న తరి బర్హిప శవ వ్రీవ్యూదేః పునరువరారా 

గాంతరం స్యాత్ . ఉపయోగ వా తజ్జాతీ 

యాంతరమప్యుపాదీయేత అవిశషాత్ . న, 

తా, శ్రుోబర్షి సృణాతొ “బక్రి.షి హవిరాసాదయతి” 

యను శ్రుతులవలన బరి న్రైస్పునకుం గా ర్యాంతరమునం దుప 

యోగ మున్న ట్లు, ప్రోతీతములగు వ్రీవులయం దతిశోయ 
విశేషమే లేనిచో నా చీ వలకు గౌ ర్యాంతరమునం దుప 

న_ర్హృకర్మసాధనవై సర 
పరత్రావి 

త్ర 
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యోగము లెకోపోవలనీ వచ్చును, “ ప్రిహిభిర్య జేతి యను 
San చ్రీవాలకు యాగ సాధన నత్వేము: జెప్పంబడుచున్న ౦ 

నతిశథ యవి శవము నంగీకరింపక వోయినను గారాగంతర 

మునం దువరరూగమును జెవ్పీనచో, నతిశయవిశేషము శేక 
పోన్రట, ,పోతుతములు, న ్రోయుతములు నగు ప్రన నుల రెంటి 
యందున సనూనంబగుట చే ప ప్రోత్స తంబు లసు ప్రీవు హూ లకు 

గాడ గా ర్యాంతరమునం దుహయోాగము రావలసి వచ్చు? 
కావున హోత ణాదులవలనం గపగాడు సంస్కారము వ్రహే 

నిష్ట్రమె షాని యారో ంకింపవలదు. 

మూ. విచి, స్వ లసంన్కా-రాః కిచిదాష్య్టా ప్రి .యమా 

జో దెక్య సహా కారిణ ఏవ కార్య డవయుజ్య శే న 

కిమత్స క్రియతాం? విధేష్ట న్లంఘ్యత్యాత్. 

తా. చజీనయందున్న వ్యాపాశనమునలనం బుకుషుని 
యందు సంస్కారము. గలుగునో యట్టి వ్యాపారము తో? 
గూడి నట్ట చ్రీవ్యాదికముతో 6 గూడిన సంస్కార మే కాలాంత 

భావి 'యగసకార్యములో సహాకారి యగును. వ్యాపార 

శూన్యం బగు వీ వ్రీవ్యూదికము సహకారము గానందున, పోతు 
తముగాని ప్రీ సోడికమునకు గాలాంతరభావి యగు కార్వ 
ములో నువయోగము చెప్పుటకు నవకాశము లేదు. 

a 
“ 

క్ష 

మూ. యథాచాఖభిచారసంస్కారో . యం దెహముద్దిశ్వ 

య్ యు క్త _స్పద వేతు. ఏన, తత్సంబ్థనైైవ దుఃఖ 

ముపజనయతి నాన్వస్య, న వా తదన వేత్స$ః, ఏన 

మభిమంత్రణాది సంస్కారా అపి భవన్లో న 
మనాగ ఫి  నోపయుజ్య శే 
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తా. వ యాత్యకు భా శిగాయతన మగుళరీవము నుద్దె 

చి యభిచారసంస్యా రము _ జేయంబడునో యాయాత్ర 

యం పంటే దుఃఖము పుట్టుటవలన నద్దానియంటె యా యభిచారే 

సంస్కారమువలనం గలిగాడు నతిశ యవి శేషం బుండునని యంగి 

కరింపనలెను, ఇతపలయందు దుఃఖము పుట్టక పోవుటవలన 

నచట నా యతిశయవిేేపం బంగీకరింప వలనుపడదు. అటులనే 
పోతుణాదిసంస్కార్లములు గాడ ఘాతాదులలొ ఉవయో _., 

న పురుషునియందు సంస్కా_ర వి "సషమును బుట్టించును, 

మూ. కథం తర్హి వ్రవ్యాదీనాం సంస్కార్యక తేలి 

చేత్ , ప్రోతణాదిఫలసంబగ్ధాదేన 

తా. చ్రీవ్యాదులందుం బ్రో దోత ణాదికమువలనం గలిగాడు 

సంస్కారము నంగీక్రరింపనిచో రక వ్రీపే పీన్ఫోతతో” యను 

సలమునందు౭ గి గ్రియాజన్యఫలకాలికరూపార తపము వ్ర, నీవు 

ఏ లేకపోవలసీ వచ్చుననినచో ప్రి పీ వలం దతిశ యవి శేషము 

సంగీ కరం పోయినను వ్యాపారమువలనం గలిగెడు జలసం 

రాగమను ఫలమునకు నాశ్ర్ యమగుటం వేసీ వి సహూులకు( 

గర (త్యం బవా్టహతంబు. 

మూ. నను యదుద్దేశేన యత్కి్రియతే తత్తత్ర, కించి 
త్క_రం, యథా ఫులే త్రైష్టివితృయళ్డై, తజ చాఖి 

మం త్రణాదయో ఫ్ వ్రీవ్యిద్యుచ్చే "జేశేన వవృత్తా 
ఇ్రతనుమానమితి వక్ర, తన్న. హవిస్త్యాగాది 
ఫిరనై కాంతాత్ న హి లే కాలాంతభావిఫలా 

నుగుణం కిచిద్భు తాశ నాదా" జనయ న్ఫి. కిం వా 

న దృష్ట్రమింద్రియ, లీంగ, శ్బ్ల, వ్యావారాః 

స్రీ 

& 6 
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వ్రమేయోద్దె గోన వవృత్తః కు మాత ర్యేవ 

కించిజ్ఞనయ స్ న వ్రమేయే ప్రతి 

తా. ప్ర త్తు సుద్దేశించి చేయబడిన వులెష్టి వుత్రగత 
ములగు వర్చ న్రెజనాదులం గనార్చియు, వీతృ దెవతల నుజ్జశి ంచి 

చేయం౭ంబడిన శ్రౌద్దదికము వీతృగ తతృప్పి వినిం గవార్చియుల గార 

ణము లగునట్లు వ్రువ్యాదుల నుద్దేశించి చేయంబడిన హోత 
ణాదికము వ్రీహ్థిపీగతేమగు నవృస్టమునుగూర్చియే కారణం 

బగునని యాళ ంకింపవ లదు, 

ఆన్ని నుద్దెశించి చేయబడిన హవిశ్యాగాదికమున లన 

నగ్నియం టెవ్విధం బగువిశేషము గలుగదు, బేనినుద్దేశించి,యే 

కర్త చేయంబడుచున్న దో యాకర్మ దానియం దుండెడి కార్య 

మునే పుట్టించుననునియమము నంగీకరించుటకు వలనువడద 

వమజీయు నింద్రియము, వ్ర్ీ్గము, శబ్దము మున్నగు ప్రృవూణ 

ములు ప్ర మేయము నుద్దేశించి ప్రవ ర్తించినను బృమాతే 

యంద పులమును బుట్రించుచున్న వి కాని వ మెయమునంటోొ 

వుట్టించుట లేదు గాన పోతణాదికమువలనం గలిగాడు 

సంస్కారము వురువనిష్ట మే యని యంగీక రింవవ లెను. 
(అ 

మూ. కృషిచిక్త్స అ'వ్యేవమేవ స్యా త్యామితె చేన్న. 
దృష్టేనెవ పా పాకజరూపాది ఖే దెనో వవత్తావచృష్ట 

కల్పనాయాం వమా గకాభ వాత్. "కథా చ 

త్ర తా. అట్టయినచోం గృషిచికిత్సాదులవలనం గపీౌడు 

ర్త గతావూర్ణమే కాలాంత భావి కార్భసమర్థం బగునని 

యాళంకంవ రాదు. దృష్థమగు పాకజ రా పాది ఫదముసలన 
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నద్నషమును గల్పించుటలోం బ్ర మాణము లెమించేనీ యదృష్ట 
వ న 

కల్పన మక్క_ర లేదు. లామారసని_క్టం బగువీజము వేం గలిగాడు 
య 

ఊఉ" 
న ళ్ వృత.ముయొక్క వుష్పముల యారుణ్బ రూప కార్యము. గాడ 

పాకజవి శేషమువలననే కలుగును. 

మూ. అత ఏన వీజవిశేషస్యావరమాణ్యంతభంగోఒపీ 

వరమాణూనామవాంతరజాత్యభా వె వీ ప్రాచిన 

పాకజని శెపూదేవ విశిప్టాః వమాణవ్నస్తం తం 
కార్షవి శేషమారభ _న్లే. యథా కలమబిజం య 
వాదేక నరవీజం వా నరాదేః గోశురం మహీ 

జ్ 

కాన మి 
D 

4 
G3 

వోఒవీ మూలభూతాః పాకజె లేన వాషన రం డై ప్రస 
తేనవ్యాన్థి గోతీరం సురభి మధురం సీతం 
తత్పరమాణవళ్ళ విపరితాః. 

తా. కావుననే విజము భూమియం దుండంబడినడై పర 

మాణువర్యుంతము నళించినప్పటికి వూర్షమం దుండెడి పాకజ 

విశేషసహిత _మగుపరమాణున్రలే  ద్వ్వ్వాణుతాది క మమున 
నాయా కార్య్భవిశేషములః బుట్టించుచున్న యవి. శాడియవలు, 

నర వానరములు, గోటీరమహిపతీరములు నెట్లు పరస్పరము 
విభిన్న జాతి గలవో యను వానికి మూలములగు వరవమూణు 
వులు విభిన్న ములగు బాకజవిశేషములతో గరాడుకొని 

యుండును. కాని గోకీరము, సురభి, మధురము, శీతము 
లుగానున్నపు డాయా సౌరభ్యాదికముతోం గాడుకొనిన 
గోకీరముల పరమాణువులు విపరీతముగా నుండను. 
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మూ. తస్తా త్తథాభూతాః పాకజా ఏవ పరమాణవ స్ట 

థాభూ తే తే రేవాద్యాతి శ 'రొరూఒ౦త్యాతిళ 

యోంకురాది ర్వెత్. కిము శ్ శ క్లికల్బనయా? 

కల్పాదావ సువ మేవ. బృదాసీం బిజాదిసన్ని విహా 

నామస్య దాదిఖిరు వసంథానం, తదానీం తు విభ 

కానామద మా డేవశేవలాన్ని థ్ స్పంసర్షతివి శెహః. 

తా. కావున బాకజవిశెపవిశిష్తము లగు పరమాణు 
వులవలన దష్భణు కాదికము నంకురాదికముం గలుగుచుండలా 

నాభేయళ క్రి నంగీక రింద నక్క_అ లేదు. సృష్ట్యైదియందుంనాడం 
గార్యోత్ప్తి లి యిటులనెే సంభ విందును. ప్ర స్తుతము బజాదిసన్ని 

విష్టమగు వానికి సహాకారిసంపాదనం బస్తేదాదులచే చేం చేయం 

బడుచున్నది. సృష్యాదియందు విభిన్న ములగు వరమాణును 

లకు నదృష్టమువోననే యనొ్య్యొన్యము సంయోగము గలిగి 
కార్యోత్పత్తి తి యగుచుండును. ఇపయే విశే స్వేంబు. 

మూ. నచ వాచ్యమిదానీమపి తదైవ కిం న స్యాత్ 

యత; కృష్యాదికర్శొ చది తత్సాభ్యానాం 

భాగా నాముచ్చెద ప్ర, వ,నంగాత్ , 

తా. వస్తుతీము సాడ నద్భష్టని శేషమువలననే కార్యో 

త్పత్తి యగునని యనరాదు. అటులైనచోం గృప్యాడికరో 
షో చ్చేదము గలుగును. తాదృళకర్తాచే ర్యా చేదము గలిగినప్రడు డాని 

నలనం గలిగాడు భో గములకును * చ్చేదము గలుగును, 

మూ. అవ్య వస్థాభ యాచ్చాదృ్రాని కర్తాణి దృష్టకర్శ 

వ్యవస్థైవ భే గసాధనాన్గీక్యున్నీ యశ త్రసా 
ద ధా 

త్వాకజని శః సంస్థానవిశే మశ మళ విళిభాః వర 
QQ 63 
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మాణవః కార్భవి శెషమారభ శే, లేచు తేజో 

౬నిలతోయసంసర్దెర్షి శనై తే చ క్రియయా వవ్ కం 
సా చ, నోదనా, భిభఘాత, గురుత్వ, వేగ, ద్రవ 

తాషదృష్టవ దాత్మసం ఆరూ 7భ్యో యథాయథ 

మితి న కించిదనువవన్నమ్. 

తా, అన్యవజ్ఞాభ యమునుబట్టి దృష్ట్రకృవ్యూది సహా 

కృతమయియే యదృష్టము భోగసాధక మగునని యను 
మేయించవ లెను. ఆాహేతువువలనం బాకజవి శేషములతోడను, 
సంస్థానవి శేషములతోడను గూడుకొొనియున్న పరమాణువులు 

గార్యవి శషమును బుట్టించును. ఆపాకజనిశెపుములు, తేజో, 
వాయు, జలములయొక్క సంసర్లవి శషమువలనం గల్లును, 

వానికి సంసర్టము | క్రి యవలనం గలుగును. ఆక్రియయు, నోద 
నాభిఘాత సంయోగమువలనను, గురుత్వము, వేగము, దన 
తము, నదృష్ట్రనదాత్మ సంయోగము "మొదలగు వానివలనను 

గలుగును. కావున బాకజవిశేపోత్స త్తినిమి త్తమె యా భేయ 

ధ్ర కి నంగీకరింప నక్క లేదు. 

మూ. నిమిత్త భేదాళ్చ పారే భవన్తి. తద్యథా-వారత 

మాంసం హరి దాజలావసి_క్టం హరిడ్రాగ్నివ్లుష్ట, 
ముపయో గాత్సద్యో వ్యాపాదయతి. దళ రాత్ర 
మతం కాంస్య ఘృతం చాపి విపొయలే తామ్ర 
పాత్రే పర్యుషితం మీరమవి తిక్రాయత ఇత్యాది. Wy ఎం ( 

a) 

తా. నిమిత్త భేదమును సహకారిగాం చేసికొని పాకజ 
విశెషం బాయా యీ కార్యవి శషంబును బుట్టించును. 
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ఎట్టనః_ వహారీతపహీమాంసమును బసువునీటియందుం 
గొంతకాల ముంచి పసువు నివ్వుతోంగాల్సి యుపయోాగించి 

నచోం దక్క్మా_లమే మరణము గలుగును. కంచుపాత్రయందుం 
శ అదు అష న్ అల మ బదిరా త్రము లుంచిన ఘృతను విషమగు. తామ్రపాత్రయం 

వొకరాత్కి నుంచిన పాలు చేదగును. ఈరితిగ నూహీంచునది. 

మూ. యత్ర తి నోయే కేజనీ వాయా వా, న 
జ నగర యిం. 4 < . పాకజ వి చప_స్తత్ర, కథ ముద్భ వానుద్భవత్వ 

కఠి నత్యాద యా నిశహాః? కథం వా పార్టి వె 

అలో అదో అం దం లో ల ల "జీ 5 జ్ వతిమాదా ప్రతిజ్ఞాదినా సంస్కృ లఆ౭ఒవి వి కెపా 

భా వాత్ప్చూజవాదినా ధరవ్యతిరే క త్వధర్హొ ఒ 

పతిష్షితే తు న కించిత్ ? 
టం అ 

డో ధర్నా అనాం గగ ఇ pen) ed నచతత్త యజమానధ మ్టైణ న్వస్య సాహాయక 

మాచరణీయం, అన్యధర్థ న్య్వాన్యం 

'కనాగాత్ ఉవయోగే వా సాథారణస్టవృసం 

గాత్ . 

తా. వృథివియందుంటెడి కొన్ని కార్యవినెషములు 'బౌకజ 
విశేషమునలన _ సంభవించినను నాభేయళ క్రి నంగీకరింవ 

నిచో జల తేజో వాయువులయందుం దానము "లేనందున ద్రవత్వ 

కఠినత్వములు, నుద్భూతవి శెషగుణవ త్వానుద్భ్యూతవి శేష 

గుణవత్యమును నె ట్లుపవన్నంబు లగును? ఆభేయళ కనే 
యంగీక రింపనిచోం బ తిస్థాదులచే సంస్కృతంబులగు 'బార్భివ 

చుళతమాదులందు శ్ర కిని శేషము తేనందునం బూజాదులవలన 

కో న ఒన్ జల్ వ్ల రో 

ధర్మము, బూజాద్య భవమువలన నధర్శమును, ద్ర తష్టితము 
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గాని వళతమాదులందు ధరాధర్భనులయొక్క_ య భావము 

నె ట్టుపపగున్న ౦బులను? 

అన్యదీయం బగుధర్మం బన్యునింగూర్చి సవాకారి కానే 

రదు గావున నచట యజమానునియొక్క_ భర్హాభర ములు 
పూజాదులవలన. గలిగాడు ధర్తాధర్మములయుత్ప_త్తిలోం 

బ్ర యోజక ములు గానేజను. భోగమునలన యజమానుని 

ధర్మము నశించినందున సహకారి "లేకపోన్రటవలనం బూజా 

దికముచే ధర్మము గలుగకపోవలనీవచ్చును. కావున నాధేయ 

శ్ కి నంగీకరించన లెనని యాళంకించవలదు. 

అతో త్రాచ్య లె. 

శ్లో. నిమి త్తభేవసంసర్హాదు దృవానుద్భవా దయః, 
'ేవతాన్ఫన్ని ధానెన ప్రత్యభిజ్ఞానతోఒపి వా. ౧౨ 

అర్థ. నిమి త్రభేదస ంసన్హాత్ = = జల తేజో వాయా(దుల 

యం దుదద్భష్టవిశేషమునలను ఉద్భ్భూత త్వాదికము గలుగును, 

వృళమాదులు వతిస్థావిధిచె ప్రతిస్థితమగు రుద్రాదిరూపాభి 

మానముగ ల 'చెవతారూవములై ఆరాధనీయత్యమును 

బొందును. పూర్వపూర్వీకుల చే ప్ర తిష్టితమచనే ప్రత్యభిజ్ఞ వలన 
నైననూ యారాధనీయతను బొందును. 

మూ. ఉపనాయ కాదృష్టవిశషసవోయా పా పరనమూ 

ణవో దృవ్యావి శేషమారభ నే. తేషాం విశేపా 

EE కో వ ర దుద్భవవి వహ; స్రాదుర్భవ ద్ధి. తథా స్వభావా 

ద్రవా అప్యావో నిమి త్త భేద ప్రతిబద్ధ దృనత్వాః 



(౬ 8 ర్ల 
bes 

బ్ర 00 / గ్ర ~] Cr 

తా. పరమాణు, క్రియాజనకమగు _ నద్భృష్టవిశెషమును 
సవాయమును గా. చేసికోని సరమాణున్రులు ద ద్రవ్యువి శేష పషమును 

పుట్టించును. సహకారియగు నదృష్ట కేషముపలన'నే యుద్భ 
వాదులు పుట్టును అశ్హు సాంస్ద్ధిక ద్రవత్వము కలజలం బదృష్ట్ర 

Cn 

విశేసమువలనం ద్ర తిబద్ధ ద్ర నత్వముః గలదియై కథినములగు 

గరకాదులను బుట్రించును. 

వరా. చతిమాదయ స్తు తేన లేన విధినా సన్ని ఛావపిత 

షద్రోజేం ద్రమే హేంద్రాద్య భిమానిదేవ వ తా 

వో స త్రో తతారాధ నియతామాసాదయ న్స్ 
EU) (UU 

జ్ఞానవిషయస్య ప్ర వ, తిస్టత ( త్యభిక్తాన విషయసన్న 

చ తథాక్యమవశే శయం 'నోతేనాభిమం శ్రతవ ము క్ర 

పల్ల వాద యూ వాన్టఖాత * . 

రోతెమాదులు నాయావిఛానముచే నాయాబేవత 

లావాహసన చయయిడి, వానియందు శ్రి చేశించి యాత్మైఖ 
టో చ ఇ న యా! ar ల బాం (| 

మాూానముతొ "6 గూడుకొనినవె ఫూజూదులవలన ధరాధర ము 
శ్రీ (| వ. 

లను గలుగంచేయును. ప్రలిభ్రావిథానమునలనం 

లందు చేవ వాసాన్ని భం ఇ బెట్టు కలుగునని యాళశ౦కింవవల దు. 
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సక్పదష్టు(డై మూరార్భనొందినవానియుక్క.శో రరము మంత్రా 

దులచే సెట్లు మైతన్యము కలడియగునో యటులనే ప్రతిష్ట 

విథానమునలనః బతిమాదులు జేవళాసాన్ని ధ్యము' కలవి 
యగుచున్న వి. సీయచి తాదులందుం దన శెట్టి యహంకార 

ముమకారము  లుండునో వ్ర తీమాదులందు చెవతలకు నట్టి 

యహాం౨ కారముమకారము లౌండును. 

దెవత య చేతనమెననూ చండాలాదుల స్పర్శ లేక వతి 

ఫ్టిత మైన _ప్రతిమాదులయందు. పూర్వపూర్వ పృత్యభిజ్ఞను 
బట్టియే వ్రతిమూదులందు వూజనీయత్వము: దెలియందగినది. 

మూ ధటాదిషు కా వార్తా? కుళలై పత చేన్నన హి 
సాము గీ దృష్టం విఘటయతి నావ్యదృష్టం 

జ్ఞాపక ల్వొత్' నాన్న దృష నుత్చాదయత ధర్మ 

జననే సర్వథా విజయ వేసంగాల్ విపర్య యే 

సరా సంగ ప్రసంగాకే , 

తా. వురుషసమవేతము  లగువుణ్యపాపముల తెలియు 
నిమిత్తము తులారోహణలోకములోను, శాస్త్రములోను 
గూడ వ్రసిద్ధమై యున్నది. శా స్త్రములందుం జెప్పంబడినరీతిగ 

తులారోహణముం చేసినయెడల నమనోన్న మనరూప మగు 

కార్యము దృష్ట్రమగుచున్న ది. దానినిబట్టి వీరు పు ణ్యాత్తులు, 
వ్ఠలు సాపాత్తులు నని యూహించుట కలదు 

ససావు © నలన, నమనోన్న నునాదిరూపకార్యము పుట్టు 

నో యాసామ గ, దృష్ట్రమును గాని యదృస్ట్రమును గాని విఘు 

టన జేయంజాలము. అయ్యది యదృష్టమును పుట్టించుటయు 
లేదు. ఆదృష్ట్రంబు ధర్మ ౦బనియు నధర్మ్య ంబనియు నికు తెరం 
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గులు. అందధర మునే పుట్టించినచో నెప్పుడు నవజయమునే 
పుట్టవలనివచ్చును, ధర్మమునె వుట్టించునేని యెల్లెక జయమే 
పుట్టవలనీవచ్చును. నమనొన్నమనాది రూవకార్యము దృష్ట 
మగుటవలన తత్క_రణములగు సామ గ్రీనలనం గలిగాడు నా 
యథ క్లితులాదులయం దంగీకరించవలెనని యాళొంకించ రాదు. 

అత్రోచ్యతే._ 
లి 

శ్లో, జయుతరనిమి త్తస్య వృ_క్తిలాభాయ శేవలం, 
య అలి ఎవి 

పరేత్యు సమవేతస్య పఠితొవిధయో మతాః ౧౩ 

అర్థ. పరీకుషిపురుషునియందు సమ వేతమగునట్టి జయ 
వరాజయములకు కారణయమెన ధ రాధర్థ్మములకు, వృ_త్తలా 

భాయ = ఫలానుకాలమైన సహకారి లాభముకొరకు, వరితూ 
రీ గళ ద విధులు సక రించంబడ్డవి. 

మూ. యద్యపి ధ రాద్యభిమాని దేవతాసన్ని ధిర త్రావి 

క్రియతే తాళ్ళ కర్మ్శవిభ వాను రూవం వీింగ 

మభివ్యంజయ సత్వ స్తాకం నీదా నః. తథాపీ 
॥ అ —ర్తీ యో 

పరవిప్రతిప ల్తెరన్యథోచ్వ తే లేనావి విధినా 
తచెవ జయస్య వపరాజయస్య వా నిమి_త్తమభి 

వ్య కం 'కార్వమున్ని లయతి కర్మ ణన్నాభివ్య క్రి 

స్పృహా కారిలాభ ఏవ, తచ్చ సహాకారి సోహమనేన 

విధినా తులావుధిరూఢో, యోహాం పావకారి, 
నిప్పాపో వతి పృత్య భిజ్ఞానమ్. య థావాుః 

“తాం స్తుదేవాః పపళ్ళ్యే న్ని సశైపవా_న్హర 
న ఈ 

పూరుషః” 
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తా. వ్రతిమాదులయందువ లం దులయందుకూడ ధరా 

ద్యఫమాను లగుదేవతల సాన్నిధ్యముం గలదు. ఆచేవతశే 

వరిత్యునియొక్క పుణ్య; పావసంపొాదకము లగుగర్మ లకు నను 

గుణముగా, నమనోన్న మనాదిరూప మగులింగమును బ్రకా 

శింవనేయుదురనియే సిద్ధాంతము. 

అయినను చేవత చేత నరూవముం గాదనియెడు సిద్ధాం 

తముననుసరించి మటియొక తెజుంగునC జెప్పంబడుచున్న ది. 

జయవపరాజయములకు  నిమి_త్తమగునట్టియు  పరిత్ష్యు 

ప్రకుషసమ వేత మగునట్టియు నదృష్టమునకు పరితోవిధు లంగీక 

రింవంబడినవి. నేను పాపినా? లెకనిప్పావుడనా యను నీవరీకా 

విధిచేం దుల నధిష్ట్థించితి నను వత్యభిజ్ఞాన మె యాయదృష్ట 

మునకు సహకారి. దేవతలే స్ఫళరీరమందుండి వానియొక్క 

వుణ్యపాపములం గని పెట్టుదురు. కాన్రుననే యిట్లు చెప్పుదురు. 

“తాంళ్చ దేవాః వవళ్ళ్యున్సి సశ ఎవాంతరవూరుపః 

మూ. అథ వా- ప్రతిజ్ఞానురూపాం విశుద్ధిమ వే వేత్యు తే పెన 

ధర్లో జన్వతే నిమి తతో, విథానాద్విజయఫల 

శ్ర కేళ్చ అవికుద్ధిం వా సతమ్యాధర్శః వరావ 

జయలశ్ ణాన వేటీతఫలోవ పదర్శనెన ఫలతో 

నిపే-థాత్. 

తా, మజణీకొంద రివిధమునం శెప్పుదురు.-- “జయ 

కామస్తు లామారుహేౌ” త్తను కల్పిత శ్రుతిచేదులారోహణ 
మువలన సత్య ప్రతెజ్జ న వేతంచి ధర్మము గలుగును. మిథా ని 

వప్రతిజ్ఞ న నవేశీంచి పరాజయరూవమగు ననభివుతఫల 
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స్కదర్శనమువలన నధర్శ ముగూడ పుట్టును. కావున నెక్క 
దను సాభేయళ. క క్ష్ నంగీకరింవ నక్కరలేదు. 

మూ. అథ ళ₹ళ₹క్టినివేభే కిం చవమాణమః! 

తా. శో క్షిని నిషేధం చుటలోం బవమాణం చేమి? 

మూ. న కించితి. 

తా, వమియుల బ్రమాణము "లేదు, 

మూ. తత్కమ న్నివ? 

తా. అక్షైనచో ళ_క్షి యంగీకరింపబడినదా? 

మూ, చాఢమ్, : న హీ నోదర్శనే న్ _క్రవడార్థవవ నాస్స్, 

తా. అంగీకరింవంబడినది. నూమతమున న్ _క్రీవదార్థమె 
'లేకపోన్రట లేదు. 

మూ. కో=సౌా తర్ధ్శిః 

తా. అట్టి నచో శ_క్షిన్వరూవం ఎెద్ది! 
మూ. కారణత(మ్. 

తా, కారణతగమనునది. 

మూ. కిం తత్ ? 

తా. 'కారణత్వ మన నేమి? 

మూ. పూర్వ కాలనియతజాతీయత్యం, సహాశారివై క 
ల్సి పృయు _కృ కార్యాఖభావత్వం వా. 

తా, 'కార్యమునకుం బూర కాలముననుండి కార్య 

మున్న చోట తప్పక యుంథునడి యెదియ్యో, యదియే కార 

ణము. చానియందుం జెడి జాతిముత్వము గాని, దెనియందుం 
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జెడు కార్య్వాఫఖాన వ్యావ్వ్యత దానికంళు భిన్న మగు కారణముల 

యొక్క యభా వావచ్చిన్న మో, తత్భముగాని కారణతగము, 

మూ. తతోఒధికనిషేఢే కా వార్తా! 
తా, ఆ కారణత్వమునక న్న విలత.ణ మగుళ 

ములో నేమి స్కమాణము? 

మూ. న కాచిత్, 

తా. ఏమియు వమాణము "లేదు. 

మూ, తత్కం విధిలేవ? 

తా. అష్ట్జనచో శ్ర_క్టి యున్నదా! 

మూ. ఏతదపి నా స్మి ప్రమాణాథావాతీ . 

తా. శ_క్టియుండుటలోం బ్రమాణము లేనందున నీ 
శ్ర_క్టియు లేదు. 

మూ సందేహ స్తర్షి. 

తా. అక నచో సందేహము గల్టుచున్న దే, 

మూ. కథ మేవం భవిష్యతి? అనుపలబ్ధచర తాత 

తా. శ_క్రియొక్క యుపలబ్ధి "లేనపుడు సందేహం బేల? 

మూ, వివాద_స్ట్టి. 

"తా. అమ్సైనచో వివాదము బ్రన_క్షమగునే. 

మూ. కుత్ర! అను గ్రాహక త్వసామ్య్యూత్సహ కారిప్వుపి 

శ క్రివద ప్ర యోగాత్ , సహాశారిభేచే తత్రాపి 

దవానా బేరనుగ్రాహకోఒధికో నైవ, యః ప్రతి 

బె రపనీయత ఇతి తదా న వివదామేహాొ 

నిషేధ డీ 
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జ జ్ ఇ 5 అభ్య క్ష ఇ అస్త దభివ్రేతస్యాఖావా దేరనుగ్రావా తమంగీ 

కృత్య నిస్సాదనామోామాంసకా అవి న విపృతి 

పత్తుమర్హ న్ని. తత్ ఒభా వాదిరను గ్రాహకలత్యే 
క్కే నెత్యవనే, ఇతి వివాద కాషస్టాయాం వ్యుత్వా 
దితం చే _త్తస్యాను గ్రావాకత్యం, కిమువర మవశీష్యు 

తే యత్ర వమాణమభి థానీయమిత్యలమతి 

వి సలేణ. 
న ఈ. 

తా. ఎక్కడ కారణత్వము శ_క్రివదవాచ్య మైనను, 
కార్యానుగ్రా, హకత్వము కారణసహకారి సాధారణ మగుట 
వలన సహకారియందుం గూడ ళ_క్షి పద్మ యోగ మున్నది. 
కారణత్నముకం కె విలత.ణమగుళ క్షి నంగీకరించనిచో, 
వహన్న్యదిక మువలనం బ్రుతబంధక సమవథానమువలన దాహా 

ముం బుట్టవలనివచ్చును. వది (వృతిబంధకమువలన నివర్సిం 
చునో కారణత్వముకంళు విలవాణమగుసట్టి శ_క్షిని సీ(కరిం 

చుట యౌావళ్యోుక మని యంగీకరించుటకు “పేలుళేదు. శతి 

బంధ కాఫావమునశే 'కా ర్యానుగ్రాహకత్యము మేము సక 
రించెదమ్ము, గావున మోమాంసకులు వి ప్రతివ త్రీ జేయుటకు 
తగరు. 

వూర్వ మభావమను(గ్రాహక మని గొందలజు గాదని 
కొొందటును వివాదించుసందర్భనున శక్తి శక్రివదార్థమును ఖండించి. 
యభావమునశే యన్రాహకత్యముం జెవి స్పియాంటిమి. 

మూ. తథాపి చేతనవవాయం సంస్కీ_9య లె న భూతా 

నీతి కుతో నిర్ణయ ఇతి చేత్ ఉచ్యతే భోక్త్యూ 
6 
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కాం నిత్యవిభూనాం సర్వ దేహస్రాష్తావశిష్టా 

యాం విశివ్వైర వీ భూలై రి యామకశకాభాబా 

కృతిని యతో గాని న హీ హా చరం తన 

న, స్తానీంద్రి, దియాణీ విశష్టాన్యపి తనై నై వేతి నియ 

క నియామశాభా వాల్. తథా చ సాధారణ 

విగ గ్రవావక్వ ప్ర వసంగః, న చ భూతధర్మ వవ కశ్చి 

చ్వేనం ప త్రత్యసహాఛారణఖవిమ్యయదర్శనాల్ 

ద్వి త్వాదివదిత చెన్న. 

తా. శరీరాదివిలతణము, చేతనము నగునాత్మ యంచే . 

సంస్కా_రముగాని భూతములందు లేదనుసంగతీ యెట్లు నిళ్చ - 

యింపంబడినదని యనిన చోం చెప్పబడుచున్నది. 

కర్మ అవలనం గపీగాడు నద్భష్టని శృషమును భూతముల 

యందే యంగీకరించిన చో నిత్యము భో _క్షయగునాత్త సర్గ 

మూ _రృద్రవ్యసం యోగి యగుటవలన నీ యదృష్టవిశేష 
ముతో గూడిన శరీరసంబంధ మందటికిని సమాన మగుట 

వలన నందజుకు నేకరూవ మగుభోగ మే, కలుగవలనీ వచ్చును 

గాని యొకనికి సుఖానుభ వము  మజయొకనికి దుఃఖానుభ 

వము వేకపోవలనీ వచ్చును, ఆశరీరము, నాయిం డొ యములా 

మనస్సు, నద్భష్టవి శెషవిశిష్టమునై. యాయాత్త క్ర గే గసాధ్ధ 

కములని చెప్పుటలో నియామకము శేనందున, నీరయొక శ రీరం 
బొకానొకనికే భోగజనక మగును. కాన నాప్రతినియత 

భోగానువవ త్తిచే నా ౫ రరసంబద్ధనుగు నాష్టరుషునియంబే 

కర్మలవలన౦ గలిగిడు నదృష్టవి శే ఎషము నంగీకరించవ లెను, 

అష్టైనంబ్ర తినియతభో గమున కనువవ త్తి యుండదు. 
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భూతధర్శ మగు నీలాదికము సర్వజనులకు భోగసాభక 
మగుటవలన భూతదర, ముగు నదృష్టవి క ఎవము6 (బ్రో ఆనియత 

భోగసాధకమని చప్పాటకు వలనువడదు. భూూతధర్ష ముగు 
ద్వి త్వాదికం బెట్లాకానొకవు్హుషుని యప బయ బుద్ధిజన్ట మై 
యవ్యాానికే భోగసాధనం బగుచున్న దో యే భూతథ 

మగు నదృష్ట్రాదికము కూడ భోగజనక మగునని యాళంక్షింవ 
రాదు, 

మూ. తస్యాపి శరీరాడితుల్యత యా వత,త్వాత్ , 

నియతచేతగుణోవ గ పౌశతైన తస్యావీ నియ 
వోూనతు తజ్ఞన్యతానూలై,ణ సయమవి శె 

పాత్, 

తా, ద్విత్వము ప్ర, వతినియత భోగజనక మగుటలో భూత 
థర రృత్యము నిమి త్రము కాదు. పురువవి నెషావేషూ వ. 
త్యమే నిమి _త్తము. అట్టి విశేపవిశిష్టమగు ద్విత్వసామ్య వ మేద్చష 

మునకుం దగదు. శకాన్రున, స్యత్వసామ్యుమును బురస్క రం? 
కోని యవృషస్ట్రమునకు భూతధర ర్యత(ము చెప్పుటకు వలనువడ 

మూ. తథావి తజ్జ గత మైన నియమోపపకతా వివమే. 
కిం చాధకం కిమితి చేత్ కార్య కారణభావ 

సంగఃశరీరాదీనాం వేతనధ ర్మావగ శే మా 

వ తద్దర్శ జ జననోవల బ్దేః తద్య భా హ్మోవ 

న్ యత్నః జ్ఞూునోవగ హేణేచ్చా 

హాణ సుఖాదయ ఇత్యాది, 
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తా, భూతధ ర్థాంతరమగు నీలాదికము సాధారణ: 

మయినను నహ్ఫూర( మసాఛారణమని యాళంకింవరాదు, 

అటులయినచో చేతనా చేతనధర్శ ములు విరుద్ధము లగుట 

వలన గార్వ కారణభావమునకు భంగము వాటిన్లెడిని. చేతన 

గుణమునంబట్టియే తద్ధర్మత్వ ముసలబ్దమగుచున్న ది. జ్ఞానముం 
బట్టి యిచ్చయు, నిచ్వవలనేః బ్రయత్న ము, నద్దానివలన సుఖా 

దులు గలుగుచున్న యవి. కావున, కరి ర+దులకు భో గసాధ 

నత్యము చేతనగుణ సహ కారమువలన నే కలుగును. కావున 
భూతధర్మముం గన ఫూర్వము నంగీకరించ నక్క_ణు లెదు. 

మూ. ,ప వ్రకృలేవి చేతనగతానవ బుద్ధ్యాద యో నియా 

మకాస్ప్యరితి చేన్న. శ రిరాిః ప్రాక్ 'తేహోవు 

సత్యాత్ , తథా చ నిరతిళశయా శ్వేతనాస్పాథా 

రణాని భూతానీశి న భు క్లినియను ఉపవద్య తే. 

తా. శరీరాదుల న వేయీంచక బుథ్యాదిక మే ప్త వతినియత 

భోగసంపాదక మని యాశంకింవవ లదు. శరీరోత్స త్త తకం ఫూ 

రము జ్ఞానాదులు లేక పోవుటవలన శరీరాదుల యుత్పత్తియే 
చేకపోవలని వచ్చును. కాన బుథ్యాదులకంకు నతిరి కృమును, 

వేతనధర్శ్యము నగు నవూర్వము నంగీకరింపవలయును. ఎగోరీర 

మెవనియుక్క_ భోగసాధనమగుసో యాశరీరము దాని 

యుత్పే త్తికంకు వూర్యమందుండు  చేతనవిశేవగుణమువలనం 
బుట్టిన ననుమూనము చే. బేతనగుణమగు నవూరషము సిద్ధిం 

చును. భూతములు సాభారణము లగుటవలనం జేతనులయం 

దదృష్ట్రము నంగీకరింవనిచోం బ్రతినియతభోగం బనువవన్నం 

బగు. కావున బేతను లతిళ యవిశిష్టులని చెప్పవలయును. 
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మూ. ఏతేన సాంఖ్యమతమపా_స్తమ్. ఏవం హీ 

తత్ అకారణ, నుకార్వః కూటస్టచై తన్య 
థా" | 

స్వరూవః పురువః ఆది కారణం వ్రకృతర చేతనా 

వరిణామినీ తతో మహాడాదినరః. 
౧ 

తా. చేతనునియం దవూర్షము నంగీకరింపని చో భు_కి 
నియనూనువవ_త్స్ వచ్చునని చెప్పినందున సాంఖ్యమతంబు 

ఖండితంచాయు.. 

ఆమతస్వరరూప _మెట్టిదనిన:- కారణము, గార్యము 
గా నేజనిప్రురుషు(డు కూటస్ట్థ చేతనస్వరూపుండు. పరిణామము 
గలదియు, న చేతనమునగు, సత్వరజ _స్త్రమోగుణములనామ్య్యూ 

వస్థ గల పకృతి యాదికారణము. చానివలన మహ _తృత్వము, 

(బుద్ధితత్వము దానివలన నహాం కారము, నద్దానివలన ళ బ్రము, 

స్పర్స రూపము రసము, గంధము ననెడి పంచతన్లాత్ర బుత్త్స 

న్నము లయినవి. ఈయేడును గార్యకారణోభయాల్తేశే కములు, 

వందు శబ్లమువలన నాకాశమ్ము స్పర్శవలన వాయువు, వ 

మువలన తేజస్సు, రసమువలన జలము, గంధమువలనం బృథి 

వియు నుత్పన్నం బగును. ఈ యాశకాశాొదు చ్ దు భూతము 

లని చెప్పుంబడుచున్న వి. మణియు నీ పంచతస్తా త్రలవలననే 

శ్యోతృము, తక్కు, చక్సుస్సు, జిహ్వ, న్రూణమునను నయిడు 

జ్ దియంబులు, వాక్కు, పాణి, పాయువు పాదము, ఉక 

స్ట్రము ననెడి యెదుక-ర్డం ది యములును, సంకల్పవిక ల్పాత్మక మగు 

మనస్సు. నుత్చన్నము లామెను. భూతవంచకము, జ్ఞాన, కం 

ది ద్రైయపంచక ములు, మనస్సు నను నీవదునారు గేవలము కార్యే 



మూ. నహి చితిెరేవ విషయబంధనస్వభావ* అని 
న ట్ లి అ స ద ద : రొ త ప్రసంగాతి . నావీ పకృతి రెవ తదియ 

సభా వా. తథాపి నిత్య ల్వెనానిర్లోత పృనంగాత్, 

తా. విషయ ప్ర కాళస్వరావమగు నిత్యమైన చేతనుం * 
ఊుండంగా మహ దాదిసర్హ మందుల కంగీకరింవవలయునని యా 

నోంక్ించ రాదా. వకాళనడ్యారా విషయసంబంధము నిత్య 

మగువేత నునికి నంగీకరించినచో, నింద్రియాదులు "లేనిచో 
విషయ స కాళము కలుగదు. కావున వానినిగనాడ నంగీకరింప 
వలస్ యున్నది. వానినింనాడ నంగీకరించనిచో నిర వేత మైన 
చితియొక్క సంబంధ మెప్పుడు నుండుటవలనం బురుషునికి 
మోత. మే లేకపోవలసీ వచ్చును 

వ్ర కృతికే విషయ వ్ర కాళ నసామర్థ్యము నంగీకకించిన 
ని నిత్యమగుటవలన నా (వ్రకృతసంబద్ధుం డగుష్పరుష్వుని॥ 

వూ-ర్వమువ లె మోతవము తేక పోయుడిని. 

మూ. నావీ ఘటాది ర వాహత్య్వ తదియ, దృష్రాదృష్న 
తు "అటు 

"తొంగి అహా జ ఆర ర దీ లర టి క్ట ళ్ గనువవ తేక నావింద్రియమా త్రపవ్ర రాళ 

కయా, వ్యాసంగాయో గాత్ , 

తా. విషయమునకు ట్రై తన్యసంబంధిత్యము సరభా 
వము. విషయము నగించినచోం బురు 

గునని యాన్౦కింవచాదు. 

EA ల్లీ 1 న గ 
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విషయమునకు బరంవరయా చైతన్య సంబంధిత్వము 

స్వభావమైనచో నింద్రి యాదుల నంగీకరించవ లెను. సాతూత్సం 

బంధిత్వము నంగీకరించిన చో సన్ని కృష్ణ్యన స్తువుయొక్క_వ లె విప, 

కృష్టవ స్తువుయొక్క యవభాసముగూడ కలుగవలని వచ్చును. 

కావున నిం దియాదిదాషరా విషయమునకు జై తన్యసంబం 

ధము నంగీక రింవవలయును. 

ఆ యిం ద్రియాదులవలననే విషయ ప్ర కాళము కలుగు 

చుండ6 దికుగ మనస్సును కల్పింవ నక్కర లెదని యాళంకింప 

రాదు, 

అన్యాస_క్రమనస్కు-నిక్ నింద్రియసంబద్ద మగువ స్తువు 

యొక్క దర్శనము లేనందున మనస్సు నంగీకరించవ లెను. 

మూ. నావీంద్రియమనో ద్యారా, స్వస్నదశాయాం 
వరాహ వ్యాఘాిద్యభిమానినో నరస్యాపి నర 

తా, -ఈవ్యాసంగ మునుబట్టి మనస్సుతో “ంగూడిన నింద్రి 

యసంబద్ధ మగువిషయమునశే వైతన్యసంబంధము నంగీకరించి 
నందున వెనుకటి యనువవత్తులు నారించుచుండలగా నహాంకా 

రము నంగీకరించ నవసరము లేదని యాళంకించ రాదు. 

స్వవ్నదళశయందు వరాహస్వరూపి యగు నేను దీనిని 
శెలిసికొనుచున్నా నని యొ ట్లభిమానముతోం గూడుకొని 
యుండునో వూరో్ట_క్ష విషయసంబంధమునుబట్టి నరుండనగు 

క, 

నేను తెలునుకొనుచున్నానను నరతాషభిమానముకూడ నుండ 
వలసివచ్చును. కావున నిట్టి యభిమానమునుబడ్టి యహాం 

కారమును గూడ నంగీక రింపవలయును. 
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వ 
మూ, నావ్యవాం కారపర్యంతవ్యాప్తా రణ, సు సుషు ప్త 

వస్థాయాం తద్యా ్ రపారవిర మేపి శాస పయ 

త్నసంతానావస్టోనాత్. 

తా. సుషువ్రీయందుం బూరోఏ_క్ట కములగు నిం ద్రియ, 

మనో, హాంకారములు లేనందున కాన, రు శ్వాససరతాన 

మనువవన్నము కానలనీ వచ్చును. కాన బుద్ధితత్వము నంగీక 
రింవవలయును. 

మూ. తద్యేతాస్వవస్థాసు సవ్యాపార మేకమను వర్తతే 
యదా శ్రయాచానుభ వవానసన్తా, తేద_న్హః 

కరణముపారూఢ రః పురుపస్యోవథానీ భవతి. 
భేదాగృవోచ్చ నిష్క్ట్రాయఒపి తస్పిన్పురుషే. 
కర్తృ త్వాభఖిమానః, తన్మిన్న చేతనేఒవీ చేత 
నాభిమానః. 

తా. జాగృత్స సన్నసుషుప్తులం దీయనుభవరూపవ మగు 
వాసన సాంఘఖ్యులచే నంగీకరింపం బడినది. అదియే యంతః 
కరణము. ఆబుద్ధితత్వమూ, నేను నొక యనుభ్రాంతి యున్న 
పుడు బుద్ధఘుటాద్యాశార మగువృ్తి తిరూవముగాం బరిణ 

మించును. ఆబుద్ధిచె నగృపాతమగు నసం ంసర్దకత్వ రూావవిహయ 
సంబంధ మెంతదనుక ప్రరుషున కుండునో యంతవరకుం బురు 

షునకు బంధము, బుద్ధి పురుషులకు భేద గ, హము కలిగినపుడు 

మోతము. చైతన్యము వురుషునిధర్మ మ క_ర్హృతము బుద్ధి 
ధర్మ ము. 

ఆటులయినచో *చేతనుండయిన నేను చయుచున్నా 
నని సామానాధికరణ్య ప్రతీతి యె ట్లుపవన్న మగునని యాళం 
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కింషం జనదు. బుద్ధి పురుషులకు భేద గృవాము "లేనందున 
నిష్కి_._./యుడగు పుముషునియందు క_ర్హ్రతాషభిమానము, 

న చేతనమగు బుద్ధియందు చెతనాఫిమానము, నుండుటవలన 

సామానాధికరణ్య ప్రతీతి యువవన్నంబగు. 

మూ. త్నల్తైవ కర్మవాసనా పురుషస్తు పుష్కర పలాశ 

వన్ని ర్లహః, ఆలోచనం, వ్యాపార ఇంద్రియాణాం 

వికల్చ్బస్తు మనసః. అభిమానోఒహంకారస్య 
కృత్యధ్యవసా రెరా బుద్ధిః. 

తా. అచేతనమగు బుద్ధియందే కర్మ వాసన యుండును. 

పురుషుడు పుష్క_రవలాశమువలే నిర్లి ప్పుడు. ఆలోచన వాస్టి 

పారం బింద్రియధర్మంబు. వికల్చ్పము మనోధర్మము. అభిమాన 
మహం 'కారధర్మ ము. కృతియు యధ్యవసాయమును బుద్ది ధర్మ 

ములు. 

మూ. సా హి బుద్ధిరంశ త్రయవతి. పురుషోవరాగో, 
విష్యయోవరశరానో, వ్యాపా రా పెళ స్పృత్యంకాః 

భవతి హొ మయేదం క_ర్రవ్యమితి తత్త మేతి 

చేతనొపరాగో దర్పణనసైషివ ముఖోపరాగో 
భేదాగృవోద తాత్వికః, వ్రదమితి విష యోూవరాగ 

వ్రంద్రియ,ప్రృణాళికయా పరిణతిభేదో దర్పణ 

నైవ నిశ్వాసాఖహతస్య మలినిమా, పార 

సూర్ధికః. వతదుభయాయత్త_ వ్యాపారాపశ్ 

ఒవ్. 

తై, వంరదాపవ్యాపారలత,ణాయా బుద్దే 

రష యోవరాగ లక్షణం జ్ఞానం తేన సహ యః 
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పురుహోపరాగస్యాతాత్వకస్య సంబన్ట్ , దర్పణ 

పతిబించితస్య ముఖ నేవ దులినిమో, సోపలబ్ధి 
రితి త చేవమషహ్ఞైవపీ ధర్లాదయో భావాః బుద్ది 

రేవ, రత్చామానాధికర' శ్యేనాధ్యవసీయమాన 

తాత . 

న చ బుద్ధిరేవ స్వభావత "స్పేతనేతి. యు క్షం, 
వరిణామిత్నాత్. పురువస్వతు కూటస్థ్ర నిత్య 
త్యాదితి. త చేతదవి ప్రాగన నిర సమ 

తా. బుద్ధి, పృురుపోపరాగము,  వివయోవరాగము, 

వ్యాపారా పెళము నను మూండంశములు గలిగియున్నది. 

అందు. బురుహోవరాగమనంగా బుద్ధి చేతనులకు ఇదా గ హము 

వలన గలిగెడు నెక త్యాభిమానము. విషయూవరాగమన 
నిషయేం్రియ సన్నికర్ష అనంగా జ్ఞానరూవమగు పరిణామ 

విశేషము ఇది పారమార్థి కము. వీన్వలనం జేయందగిన విష 
యముయొక్క_ ప్రతిభాసే వలనం గలిగాడు “కరోమి” యను 
నధ్యవసాయము చవ్యాపారా వేళ మనంబడును. అద్దమునం 
దుండు స్రురువ ప్రతిబింబ మెటుల నతాత్వికమోా పురుపోప 
రాగము కూడ నశ్తే యకాతి(కము. జఆబ్బా్టసనిక్వాసలవలన( 

గలిగెడు దర్పణముయొక్క మాలిన్యమువ'లె జ్ఞానరూవమగు 
విషయోపరాగము పారమార్థికము. 

ఈ జ్ఞానముచేత “*చేతనుండగు నేను దీనిని ెలిసీ 
కొనుచున్నా ను” (చేతనోహమిదం జానామి) అను జ్ఞా నమందు 

చేతనునియొక్క_ సంబంధ మేది కలదో యదియే యుపలబ్ధియని 
చెప్పబడును. అయ్యది యతాత్వికము. జ్ఞానమువలె సుఖ- 
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దు3ఖే - చా - ద్వ్నేమప్త్ప యత్న - ధ రాధ ర్యాదులు కూడ బుద్ధ 

ధర్మ ములు. సృతిసర్యంత నుం బూర్వవూర్యజ్ఞాన మే యనభీ 

వ్య్క్ప కముగా బుద్ధియందుండి స స్టృళలొనిం గలుగంబేయుటవలన నీ 

మతమున సంస్కారము న నంగీక రింపవలనీన నవసరము లేదు. 

పరిణామి యగుటవలన బుద్ది య చేతనము. పురుషుండు 

నిర్వికారుండు, నిత్యుండు. వ్రయ్యదో సాంఖ్యమతంబు ణంల 

బూరోష_క్రములగు యు కుల చేతను ముందు. జెప్పంబో నుప 

రముల చేతను నువవన్న ము కానేరదు. 

తథాపి: 

శ్లో. కర్చృథరా నియంతారశ్చేతీతా చ స వవ న 
ధం "లా 

ఆన్యథాఒనపవర్లస్స్యాదసంసారోజభవా ధ్ర్రు థు నః. ౧౮ 

ఆర. కర ృధ ర్థాః = క్ష రయందుండు యదృష్రాదిధర్శ 

ములు, నియన్నార = ౪ భోగజనకములు, స వవ = ఆక రయ 

నః = మనకు, -చేలితా = చెతనుడు అన్యథా = బుద్ధి నిత్య 

మయినచో, అనవవర్లక = మూట భావమ్ము, స్వాత్ = అయ్యె 

డిని అథవా = బుది య ననిత్యేమయినచా , అసంసారః = సంసా 

రాభావమ్ము, ధు)వః క నిత్యము. 

మూ. కృతి సామొనాధికరణ్యార్య వస్టికాసానద్ధన్యాద యో 

నియూవకా వతి న్వవస్థితమి. చేతనో: వి కైన, 

కలదై తన న్యయోస్సామానాధికర శో భష నా ను భు 

వాత్. 

స 

నాయం Ce బాభకాఖావాత్ , పరి 

ణామికా(ద్దటవడితి బాధకమితి చేన్న. కర్షృ 
ఎఘ్ అల 
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సల్వెఒవి సమానత్యాత్ . తథా చ కృతిరవి 
స్వాభావికీమహతో న స్యాత్ 

దృష్టత్యాదయమదోవ. ఇతి చేత్, తుల్యమ్. 

తా. కృతిసమానాధికరణమగు (క_రయం దుండెడిది 
యని భావము.) నదృష్టము భోగసాధకము. చేతనుండే కర్త, 
“చేతనో=హాం కరోమి” యను ప్రత్యయ ముంజుటవలనం 
గ_ర్భృభిన్నమగు చేతను డున్నట్లు ప్రమాణము లేదు. 

“చేశనో- హూం కరోమి” యను ప్రత్యయము బాధకము 
లేనందున థాంతిరూవము గానేజుదు. పరిణామి యగుటవలన 
క్ర _ర్తబుద్ధి ఘటాదులవలె నచెతనమని బాధకము నాళంకింప 
రాదు. అట్లయిన బుదికిం బూర్యో కయు క్లిచేం గర భ్రత్యోనము ap) థి ల ఈ ఈ, 

కూడ లేక పోనయ్యెడిని. 

బుద్ధితత్వము క_్హయగున ట్లనుభవమున్న చో కర్తయే 
చెతనుండను ననుభవము కూడ నున్నది. 

మూ. అచెతన కార్యత్వం బాధకం, కార్య కారణ యో 

స్పదాస్యాదితి చేత్. న అనీబ్వే నహి కరః చ / య జానే 

కార్య తే ప్రనూణమృన్హీ ప్రత్యుత వీతరాగ 
జన్లాదర్శనా (న్యా 8 అ 1 ఆ 25 స్ఫూ దితి న్యా 
యాదనాదితైవ సెధ్యతి. 

తా. అచేతనమగు (వకృతికార్య మగుటనలన గర్హ 
య 'చెతనమని చెప్పుటకు వలనువడదు. కర్తకుం గార్యత్వము 
(వమాణనిద్ధము గానేజదు సరికదా! *వీత రాగ జన్నాదర్శనా” 
_త్తీను న్యాయమువలనం గర్హ కనాదిత్వమే సిద్ధించుచున్న ది. 
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వీత రాగ జన్ఫాదర్శనా_త్తను సూత్రమువలన నాత్మ కనా 

దిత్యము, ననాది శదిర రరూగమునని యర్థము లభించు 

చున్నది. రాగశూన్యునకు జన్మ లేదు. రాగవంతునశే జన్మ 
దృష్టమని యీసూ త్ర మునకుం డాత్పర్యము. 

వ్రతిజంతువు రాగముతోం గూడినదయియే పుట్టును. 
జన్లాంత రానుభూత విషయచింతనము లేకుండా యారాగము 

సంభ వింపదు. ఆపూర్వానుఖ వము నై హకముం గాదనియు 

జన్తాంతేరియంబ యనియు చెప్పవలయును. కాన నీయాత్త్స 

వూర్వళ రీరమం దనుభవించియున్న విషయమును స్మరించుచు 

నావిషయములందు ర_క్తేంబయి యుండును. లకు పూర్వజన్మ 

మందు. బూర్వతరళ రరానుభూతముం బూర్వతర జన్మ మందుం 

బూర్వతమ శరీరానుభూతము నగువిషయమును స్మరించుచ్చు 

నాత్మ యావిషయములందు రకు. డగును. ఈరీతిగా జేతనుం 

డగుగర్పకు ననాదిత్వ మనాదిళరిర యాగము సిద్ధించును. 

మూ. యత్ యచ్చ కార్వే రూవం దృశ్యతే, తస 

తస్య కారణాత్మక తే రాగాద యోఒవి ప్రకృత" 

సక ర్హ వాషాస్సుషః, 2% బాం 
తథా చ నైవ బుద్ధికి, న ప్రకృతికి భావాష్ట్రక 

సంపన్న త్యాత్ , 

తా. ఏ కార్యమం దేగుణము మూాడంబడుచున్న దో 

యాశార్య కారణముల కిద ముండుటవలన నాగుణము కార 

ణమునందు గాడ నుండవలన్ వచ్చును. బుద్ధియందు రాగాదిక 

మువలభ్యమాన మగుటవలనం దదభఖిన్నము గారణాత్తము, 

నగు (సృకృతియందు కూడ రాగాదిక ముండవలని వచ్చును. 
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"కావున రాగాదిళూన్యమగు ప్రకృతియందు రాగాదికమును 

స్వీకరించిన చో నదియే బుద్ధియని చెప్పుటచే సర్వము నువవన్న 

మగుటవలనం6 కృతి స్యకారమునశే విలయ ప్రసంగము 

వ చ్చెడిని, 

మూ. సూూలతొామవవహవాయ నూత్షుతయా లేత 

తీతి చేత్ , య. తథా భవివ వ్యతి ఓ 

తథా సతి ను చైతన్య ప్ప పసంగ్క, 

తాడాల్మ్యాదిత్ చేత్, ; రా గాదిమత్వప్ర వసంగోఒవి 

దుఠ్వారః , సత్వం చ సమానమితి. 
లె 

eA 

తా. సూత్షురాపమును ధరించి రాగాదికము వశృతి 

యం దుండునన్న చో. శజ్రైతన్యముకూడ నశ్లే యుండును, 
మజీయు నాపకుమున న చేతన కార్యత్య రూవమగు హేతువ 

సిద్దమగుటవలన బుద్ధి చేతనమని సాధింప వలనుపడ దు. 

కర్త వచవేతనవముయిన చోం దక్కా-ర్యములగు ఘుటాదులు 

కూడ చెతనములు కావలనసీవచ్చుననిన చో రా గాదిముత్తులు 

కూడ కావలనసివచ్చును, 

మూ. తస్థాద్యజ్ఞాతీయా క్ఞార ణాద్యజ్ఞాతియం కార్యం 

దృశ్యతే, తథాభూ తా _త్తథాభూతమా త్రమను 

మాతవ్యమ్. నతు యౌావద్ధర్మ కం "కారణం, తా 

వద్ధర్మ కం కార్యం న్యాఖిచారాధితి కిమనేనా 
వ సుటెన? వ్రస్తులెన! 
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న అ 

తా. కాన నేజాతీయకారణమువలన నేజాతియ మగు 

కార్యము వుట్టునో యాజాతీయకార్యమువలన నాజాతీయ 
కారణము మాత్ర, మును మేయ మగును. కాని కారణ మెన్ని 

ధర్మములతో 6 గూడుకొన్నదో కార్య మన్నిధర్మ ములు గల 
దనుటకు వలనువడదు. అటులయిన బుద్ధి భా వాష్టకసంపన్న 

మగుటవలన ద త్క్కార్యుములగు సుటాదులకుం నాడ ఖావా 

కసంవ త్తి రానయ్యుడిని. 

మూ, యది చ బుద్ధర్ని త్వ, అనిర్ధొాత ప్రసంగం పుంస 

స్పర్వథా నోపాధి త్వ స్వరూ వెణానవజ్థానాత 

అథ విలీయ తే, తతో నానా దెర్షిలయ అ త్వాద్ి 

మఠ్వే తదనుత్పత్తిదళాయాం కో నియంతా 

వకృ తెస్సా థారణ్యాత్ . తథాచాసంసారః. 

EE 

తా. ఈబుద్ధి నిత్యంబయిన నెల్లవుడు బురుషునకు 

నుపాధి సంబంధ ముండుటవలన మోతుము లేకపోవలసీ 

వచ్చును, అనిత్వంబయినచో ననాదినిద్ధము లయిన వావికి 

లయము లేనందున నది సాది యని చెప్పవలయును. అట్లయిన 
నాబుద్ధియొక్క_ యుత్ప్తి లేని సమయమున సంసారము లేక 
మోవలనివచ్చును. 

™ 

వమనళూ. వూర్వవూర్యబుద్ధి వాసనానువృ_త్రేస్సాథార ణ్యే 

వ్యసాథారణతి చేత్ , బుద్ధినివృత్రైవపి తద్ధర్శ 

వాసనానువృ త్తీరత్యవదర్శనమ్. 

సాత్త్య్వైన్న దోవ ఇతి చెెన్లుక్రావవీ పునః 
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నిరధి కారత్యానై్నై వమితి చ్కేత్తరి సాధి 

కార్యా పసు పస్వభా వా బుద్గిలేవ వ పశృతిరస్తు స్సు 

కృతమ_న్హరా వ పకృత్టహంకారమనశ్శభ్రనా 

మన్హా_న్స్హరకల్పనయా, 

తా. వూర్షషవూర్య బుద్ధి వాసనలు వకృతియందు 

సం క్ర మించును. అట్టి (వకృతిసంబంధ మున్నందున సంసార 

మురడునని యాశంకించరాదు. బుద్ధిని వర్పించినవుడు తద్ధర్మ 

మగువాసన యనువృ్తి త్త మగుననునది సిద్ధాంతవిరుద్ధము. 

కారణమగు వ్రకృతియందు బుద్ధి సూత్తృరూపము గా నున్నం 

దున వాసనానువృత్తి కలుగునని యాళంకించినచో ముక్తి. 

యందుంగాడ. బవృ్తి కలుగవలనసివచ్చును. అనయా సంసా 

రము రావలనీవచ్చునని తాత్పర్యము. 

ముక్తావస్టయందుం బురుషుం డధికారశూన్వుం డగుట. 

వలన సంసార ప్రస క్రి "లేదనినచో సంసారదశయందుం బ్రవృ ర్తి 

జనక మనియు స ముశ్రావస్థ్యయందుం బవ బన్ఫృ _త్వజనక మగుముద్ధియే 

జ్లానాదుల కా శ్రాయమనియు “నదియే పృకృతిశ బ్రవాచ్య 

మనియుం జెన్పుటపలననే సర్వం బువవన్న మగుచు నుండ; 

కృ తస్ఫెదిళ్ బ్దముల కర్యాంతరకల్పన యేల! గ 

మూ. నైవహిత శ్రద్యనహారగోచరా, తేన లేనళ 

చ్దేన వ్యపదిళ్య లె, కా౨ర వాయువది త్యాగ మోఒ 

పీసంగచ్భతే, వత్యత్*ఒవి ౌతురసిద్ధః అధి 

కారనివృళ్వ్యా బుద్దర ప్ర వవృ త్తి త్రిరపవర్తః. వాసనా 

యోగశ్నాధికారః. తతస్పంసారః ధర్మ ధరి వో 

రత న్లభేదే చ కాటస్థ్యావిరోధః. ళ్ Rh 
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విరుద్ధ ర్థాథ్యాసలతణో ఘటపటాడివత్స) 

తృతుసిద్దః. 
య 

తా. ఒక్క_టియగు శరిరవాయు నూన్చ్వాథో గ త్యాది 

సంబంధమువలనను, హృదయాది స్థాన భదములనలనను బా 

ఇకాపానాదిసంజ్ఞలచే వ్యనహరింవంబదినటుల నొకటి యగు 

బుద్ధియే త్ర _త్తీద్వ్యాపార యోగమునుబట్టి వుకృ-త్యహం కార- 

మనశ్శబ్దములచ వ్యవహరింపం బడును. ఇ్రటయినచో బుడ్షికి 
ద లి గం థి 

నమై తన్యసాధకమగు న చేతన కార్యత్వరూప వాతువుం గాడ 

నసిద్ద మగును. అధికారనివృ_త్తివలన నప్రవృ తియ యవ 

వర్షము. వాసనాయోగ మే యధి కారము. దానివలననే సంసా 

రము. బుద్ధి చేతనమయినచోం జేతనునికి నిత్యత్వ ప, తిపాదక 

మగు శ్రుతికి విరోధము వచ్చుటకు వీలులేదు. ధర్మ భూతమగు 

జ్ఞానమునకు నుత్పాదవినాళము లున్న ను ధర్మియం డా రెండు 

నవిరుద్దములు. "రెంటికి నభేద మున్న చోం జై తన్య-కౌటస్ట్వ 
రా వ్ యథ? 

ములకు విరోధము కలుగును. మామతమునందు ధర్మ భూత 

మగు జైతన్యమున కుత్ప్చాదనాళము లున్నన్తు దదాశ్ర్రయ 

మగునాత నితషమగుటవలనం జె తన్యవత్తునకుం 7 టసఇ 
ధా లి ఉల థి 

బోధక శ్రుతివిరోధము . సంభ వింపదు. విరుద్ధధ ర్మ థ్యాసరూవ 

మగు భేదము, ఘటాదులవలె ధర్మ భూతమగు జ్ఞానమునకుం 
. ~ డ్రి శ అద లం దదాశ్ర్రాయ మగునాత్మీకుం బ్రత్యతసిద్ధము. (అహమజ్ఞానీవమ్స్ 

నేను చెలిసికొంటినిి (అహం జ్ఞాస్యామి నేను డెలినికొనం 

గలను, (అవాం జానామి) నేను డెలిసికొనుచున్నా ననుప్రత్య 
యములలో జ్ఞానమునకు భూత _ భవివ్వ _ ద్భ_ర్హమానత్య 

గ 



98 న్యాయకుసుమూంజలి 

ములు గోచరమయినను నహంవదార్థ మగునాత్త య బాధ్రిక్ర 

మయినందున నిత్యమని చెప్పవలెను. 

మూ. నచ సామానాధికరణ్యాద భేదోే= పి, తద్ధిస మా 

సళ బ్బ వాచ్యత్వం, వకజ్ఞాననోచరత్వం, ఏ కాధి 

కరణత్యం, ఆథారా ధేయభావ, విశెష్యత్వ్యం, 
సంబన్థమా త్రం వా, భేదవవ ేదెఒవి చో పవద్య 

మానంనా భేదం స్పృళతీతి సర్వమవదాతమ్. 

తా సామానాధిక రణ్యమునుబట్టి ధర్మ ధర్షుల కఖేద ' 
మంగీకరింవ వలనువడదు. సామానాధికరణ్య మనంా:-1. సమా 
నళ బ్బ వాచ్యత్యము, 2, ఏక జ్ఞానవిషయత్వము, తి. ఏ కాధికరణత్య 

ము, 4. ఆధారాధేయభావము, రీ. విశహ్యత్వము, 6. సంబంధ 

మాత్రము. వీనిలో నొకటియు నభేదమును సాధింవనేజను. 
మొదటి రెండును ఖిన్నవమగువానియందుః గూడ నుండును, 

తరువాత మూండును భిన్న ములయినవానియందే యుండును, 

అంత్యమగు సంబంధము గూడ నధికరణతాషదిరూప మయి 
నచో భేదము సంభవించును. అధికరణ త్య్వాదిరూవము 

గానిచో శేదమందే యుండును. కాని యభేదము నీద్దింప 
నేజుదు. కావున ధర్మ భూత మగుజ్ఞానము భర్తికంచు భిన్న ము. 
తదాశ్ర్రాయ మగునాత్త్మ నిత్వ్యమని యంగీకరింపవలయును. 

మూ. స్వ్యాడేతత్ . నిత్య విభ భో _కృసద్బావే సర్భమే 

తదెవం స్యాత్ , స వవ కుతః? భూతానా మేవ 
చేతనత్వాత్ , కాయాశకారపరిణతాని భూతాని 
తథా, అన్షయవ్యతిరేకాభ్యాం తథోవవ ల్తేః 

కర్శజ్ఞానవాసనే తు సర్వ త ప్రతిభూతనియత 
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మనున_్దిప్వేతే. యతో భోగ ప్రతిసంథాన 

తా. నిత్యవిభుభో_కృరూపమగు నాత్తయున్న చో ని 

చెప్పిన సంగతులన్ని యు నువవన్నము గావచ్చును. భూతము 

లకే చైతన్యమును సీకరించుటనలన _ నువపన్న మగుచుండ 
న్యాయమతసీద్ధమగునాతే, నేల యంగీకరింవన లెను? భూతము 

లే చైతన రము నంగీకరించినచో ఘటాదులకుగూడ చెత 

నము రానలనినచ్చునని యాళంకింవరాదు, థ్రదీర రూపముగా 

బరిణమించిన భూతము లే జ్ఞానాహీతున్రు లగుటవలన జ్ఞానసమ 

వాయికారణము, శరీరమే జానా శ్రోయమగుటలో నెజ్జగా 

నున్న నేను దీనిని తెలుసుకోనుచుస్నా ను అను అనుభవ 
మున్నూ అనన యవ్యత్ రేకములున్నూ ప్ర కమ వమూాణములు, 

శరీరమే యనుభవమునకుం గ_ర్హృత్వమునకు నా శ్ య 

వాయినచో నాథరీరము నశించినపిదప, “ఏ నెను బూరోషము 

కర్త నుశేనసీతనో, యేనేను సుఖము ననుభవించితినో యానేను 

నివ్వుడు చేయుచున్నానను ప్రతిసంధాన మనువవన్ననుని 

యాళంకింపరాదు. పృతిసంఛాన నియమమునుబట్టి వూర్వుళం 

రము నశించినను డానియందుండెడు కర్త జ్డూన నహాసన లు. త్తర 

శరీరమున సంక మించునని యంగీకరించెదము. "కావున నను 

సంఛాననియమము గుదురునని చా రాగకమత మును ఖండించు 

సిద్ధాంతేముం పైష్పయిడు చున్నది, 

శో. నాన్యదృష్టం స స్మరత్యన్యో నై నెకం భరాతమప క్ర కవమూత్, 

వాసనాసంక్రమో నాస్తి న చ గత్యన్తరం స్థ ౧ 
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అర్ధ. అన్యదృష్టం = ఓకనిచె చూడంబడినవ స్టున్చన్స, 

అన్వః=మజఉయొకండు, న స్మరతి=స్మ రించండు, అప క్రమాత్ 

ప,రతత్ణము. నశించుటవలన, వకం=ఒకటి యగు, ళరిరం=ళగరీ UU 
రము, న=స్మృళవర్యంత ముండదు, వాసనానం క్ర మః= వూర్వళరీర 
మునం దుండువాసన యు_త్సీరళరీరమందు సంకృమించుట, 
నా స్తీ లేదు, స్థీరే = స్థరవమ్ మున, గత్యన్హరం = మజియొ 
మార్లము, న= లేదు. 

మూ. న హీ భూతానాం సముదాయపర్యవనితం చె 
తన్యం (వలెదినం తస్యాన్యత్వే పూర్వ వూర్వదివ 

నానుభూతస్యాస్త రణ పసంగాత్ . నాపి (వ 3 అ | త్యెకవర్యవసితం కరచరణాద్యవయ వాపాయే 
తదనుభూతస్య సరణాయోగాత్. 

తా, ఈవై తన్యముం గరవదాదినముదాయరోూవ మగు 
శరీరమందు సీకి రింతు రా? ప్రత్యేకము స్యేకరింతు ర? మొదటి 
పతుమునం బూర్వదివసమందుండు నవయవసంఘాత ము _క్తర 
డినసవముందు చేనందున బూర్వదివసానుభూతమగు వస్తునునకు 
రణమే లేక పోవలనీ వచ్చును. కండనవతమున ననుభ'విత 

మూ. నాపి మృగమదవాసనేవ వ స్త్రాదిషు సంసన్రాదన్య 
నాసధా౭న్య త్ర సంక్రమతి, మ్యాత్రానుభూతస్య 
గర్భ స్థేన భ్రూ చ్చే స్మరణ పృసంగాత్. 

మించినటుల వూరషశరిరమం దుండువాసన యు_త్సరళరిరము 
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నందు సం కృమించునని యాశళొంకించినచోం, దల్లి చే ననుభూత 

మగువస్తువు గర్చమందుండెడి శిశువు చే సృరింపంబడవనలసి 

వదూ. న చోపాడానోపాదేయభాననియమో గతః. 
స్టివ తె. వరనూణూనాం తదభఖావాత్ , ఖం డా 

య 

తా. ఉపాదానమం దుండువాసన యుపాదేయమందూ 
సంకృ్కమించును గనుక గర్భస్థ శిశువ్చనుగూర్చి తల్లి యుపాదా 

నము గానందున! బూర క్యాతివృసంగము వారించునని 

యాళంకింవరాదు. శరిరమునుగూంర్చి వరమాణును లుపాదాన 

కారణము లనిన చో? బరమాణువ్ర లతీంద్రియము అగుటచే 

తద్దతగుణము లతిం ద్రియను లగుటవలన దానియం దుండు 

జ్ఞానముకూడ నతీంద్రియము గావలసీవచ్చును. “జానామి” 
యనుజ్ఞాన ప్ర త్యతు. మున్నందున నీవైతన్యాశ్కాయము లతం 

డ్రియములగు పరమాణువులని చెప్పుటకు నవకాళము లెదు, 

ద్రత్యతుసిద్ధములగు కరపాదాదులే యవయవము లనినచో 

నవి నశించినపుడు గూడ వూర్యశరీరము నశించును గాన మిగి 

లిన యవయనవనులచే నుత్సన్నమగు ఖండళరీర మున్న వుడు 

స్మరణ మనువవన్న మగును. ఉపాడానవుం చుండువాసన 

యుపాదేయమందు సంక్రమించిన నిట్టి యనువవత్తులు రా 
నయ్యుడిని. కావున వాసనాసం క్రమం బనుపవన్న ంబు, 

మూ. అస్తు త్త తణభంగక న చాతిళ యోఒవ్వతి 

రిచ్వ లై కింతు సాదృళ్యతిరస్కృత త్యాద్దా) గవ 
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న వికల్ప తే, కార్యదర్శనాదధ్యవనీయ సె, అం 

త్యాతిశయనత్ . తథా చ భూతాన్యేవ తథా 

తథోత్పద్య స్త, య భాయ థా వ్రతీసంథాననియ 

మాద యో వ్యువవద్య న్వేతణికత్వనీద్దా వెనమే 

తత, తదేవ త్వన్యత్ర విస్తరేణ ప్రతిషిద్దమ 

తా. తమణభంగ వాదవముతమున. బూరో్సో తరళ రీరముల 

కుపాదానోపాదేయభాన ముండుటచే వాసనాసం కృమము ' 

సంభవించును గాన చ్రతిసంఛాననియమ ముపవన్న మగును. 

పృతిసంఛానమును బట్టి ఫూర్వళ రిరమునం దుండువాసన - 

లు_త్సరశరిరమందు సంక్రమించునని యంగీకరించినచో నావా 

సన శదిరముకంపె విలతణముగా నువలభ్య్యమానము గానం 

దున వాసనాసం క్రమము నంగీకరించుట తగదని యాళంకింపం 

జనదు. వపూర్వళరిర సాదృశ్యము చె తిరస్కృృత మగుటంశేసీ 

కనిపించుట. లేదు, అంతమాత్రమున నది లేదనుట తగదు, 

మోామతమున నంత్యావయనవి యగు ఘటమునుబట్టి డాని 

సామగ్రి యెటుల నూహింపంబడునో యటులనే పృతసంఛాన 

రూప కార్యమునుబట్టి యతిశయవిశేష మూహింపం బడును. 
ఈ ప్రతిసంథఛాననియమమునుబట్టి యళలిళ యవిశిప్టము లగు 

శరీరము లే వృశితణవినాళము గలచేతనము లనెడు బౌద్ధ 
మతమున త&ణికత్వము సిద్ధించినచో* నుపవన్న మగును. ఆ 
తణికత్వసిద్ధియే దుర్భటము. 

అవి చ, 

వో. న టైజాత్యం వినా తత్యాన్న తస్పిన్ననుమా భవేత్, 

వినా లేన న తత్సిద్ధర్నా భ్యకుం నిశ్చాయం వినా. ౧౬ 
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అర్థ, వై.జాత్యం=కారణమందు వై జాత్యమ్ము వినా = 

లేనిచో, తత్ = వ.ణికత్వము, న=సీద్ధింపదు. తసి కొసతి=ఆ 
వైజాత్యమె యంగీకరించినచో, ఆనుమా = అనుమానము, 
నభ వేత్ = లేకపోవలనీ వచ్చును. లేనవినా = అనుమానము 
"లేనిచో, న తత్సిద్ధిః = తణికత్వసిద్ధియ యుండదు. నిశ్చయం 
వినా = తణికత్వ మతింద్రియము గాన దాని సవికల్పకము 

నందును, నాభ్యశతుం = నిర్వికల్పక రూప పృత్థతుముచే శణి 
ర్ట త్వసిద్ధి గానేరదు. 

మూ. న హి కారణాకారణ యో _స్తజ్ఞాతయస్య సతస్సహా 

కారిలాభాలాభా తంత్రమిత్యభ్యువగ మే తుణి 

కత్వనిద్ధిః. తథా ఏకవ్యక్రావవ్యవిరోథాత్. ; 

తద్యా తాదృ గ్వతి న కళ్చిద్వి లెవు. ఇతి న్యా 

యాత్ . తతస్తావనాదృత్య వైజాత్యమస్రామా 

ణక మే వాభ్యు పేయమ్, 

"తా, ఏకజాతియ మైనవానికిం గారోర్టఆ దక త ను 

త్పాదకతగములు సహకారి లాభాలాభనిమి త్తకములని చెన్ను 

టచే నువవన్న మగుచుండంా తణికత్వనిద్ధి కానేజుదు. ఇళ్లే 

యేవ్య క్రి సహకారి లేనందునం బరారగ్గము గార్యమును 

బుట్టించ లేకపోయెనో యావ్య_క్రియే సహకారి సమవథాన 
దశోయందు కార్యమును పుట్టించుననుటలో “త ద్యా తాదృ గ్య్వా” 

యను న్యాయమువలన నేమియు విరోధము లేదు. కాంబట్టి 

సహకారి లాభాలాభముల నాదరింవక యస్రామాణిక మగు 

వై జాత్యమునం దంగీకరించుట యసమంజసము. 
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మూ. ఏవం చ కారణవత్కా_ ర్యేఒపి కించిదై (జాత్యం 

స్యాత్, యస్య కారణాపేవొ న తు దృష్టజాతీ 

య స్యెతి శొంకయా న తదుత్ప_త్రినిద్ధిః దృష్ట 

జాతీయమాకస్మికం స్యాదితి చేన్న, తత్రాపి 
కించిదన్వటేన పృయోజకం భ విహ్యతీత్యవిరో 

థాత్, న కార్యస్య విశేవ_స్పళ్స్ర)యు_క్షత యో 
పలభ్యతే, నావి కారసామాన్య స్వాన్యత్స) 

యోజకం దృళ్యత బ్రతి చేత్, 

తా. కారణమునందు వై జాత్యమును స్వీకరించిన చో? 
గార్భమందులనాడ నట్టివె జాత్యము నంగీకరింవవలసి వచ్చును. 

వనిజాతీయమునకుం  గారణాపేత యుండునో దృష్టమెన 
ధూమాదిజాతీయమునకు వవ్న్యాదిరూవపమయిన "కారణా పే 

లేదో యను నాళంకవలన దృష్రధూమజాతయముయొక్క 

యుత్స త్తియే లేకపోవలసీవచ్చును._ధూమాదులయొక్క_ 

జాతిఖేదములో నె వవ్న్యాదులకుం గారణత్వముం జెప్పినచో 
ధూమాదిదృష్టజూతయ మహేతుకము గావలనీవచ్చును. 
"కావున ధూమాదికార్యమం దవాంతరజాతి భఇదళంకకు నవకా 

శోము లేదని యాళంకింవరాదు. వవ్న్యీదులకు ధూమాద్య 

వాంతరజాతి ఖఇదములో నువయోగ మున్నను ధూవాదిదృష్ట 

జాతీయం బకారణకంబు కానేబుదు. ఆదృష్టజాతియములో: 

గూడ వహ్న్న్యోదులకం కె నతిరి కృమయినట్ర్రాయు ననుపలభ 

మానమైనట్టియు స్రామాణికమైన మణియొక ప్రయోజక 
మంగీకరింతుము. 
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కారణవి శేష వ, రాజ్యమైన కార్యవై జాత్యమున్నూ 
ల్ ఏ ఫాల ( 

ధూమాది రూవదృష్టజాతియమునకుం (బి, యరూజ కాంతరము 

న్నూ దృషప్ర్టముం గానందున వెనుకటి యాళంక కవకాళను 

"లేదని యాళంకింవరాదు. 

మూ. తేత్కిం కారణస్య విశెషః స్వగత _స్తత్ప్రయో 
జకతే యోపలబ్బః, కారణసామాన్యన్య వా౭ఒన్వు 

త్స) యూజ్యా_న్హరం దృళ్యతే, యతో వివతీత 

సిద్ధిస్స్యాత్ , శంకాతూభయత్రావి సుల భేత్తి 
కార్య జన్లాజన్లాభారిమున్నీ యత వటి చేత్. న 

సహకారిలాభాలాభాభ్యామే పప ల్తైః. 

ఉన్నీయతాం వా కార్యేషు ళంకిప్యులే నివే, 
భకాభావాత్ . నహి ధూమన్వ విశేషం దహా 

న ప్రయోజనం ప్కతిషెద్దుం సభా వానుపలబ్దిః 

ప్రభవతి. కాన్యైకని న్నేయస్య తదనువల బ్టే రేవా 

నిశ్చ యోవవ ల్తెః. కార్వస్యాతీం ద్రియస్యావిసంభ 
వాత్. అతవ వానుపలబ్ధ్య_న్హరమవి నిరవకాళ మితి. 

తా. బజమందుండెడు న ప్రామాణిక మైన కుర్వద్రూవ 
త్వమునకు: గార ప్ర రరూజక త్వమును, పస్థితే మైన దృష్ట 

జాతయమగు  బీజత్యారదికమునకుం బబ, యోాజ్యాంతరమును 
దృష్టము గానందునం గార్యమునందు వైజాత్యము నంగీకరించు 

నవు డుండెడిశంక కార్యమునందునలె. గారణమునం దంగీక 
రించునపుడు. గూడ సమానము కావలనీవచ్చును. కార్యము 
యొక్క యుత్ప_త్త్వనుత్పత్తులంబట్టి కారణమునందు వైజాత్యము 
నంగీకరింవ వలనుగాదు. సహకారియొక్క._ లాభాలాభ ములను 
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బట్టియే కార్యముయొక్క_  యుత్పత్త్యనుత్పత్తు లువవన్నము 
లగుచునుండంగాం గారణమునం దప్రామాణకమగు టైజాత్య 

మును గారోర్టిత్స _త్వనుత్పత్తులవలన నూహించుట తగదు. 

ఊహించినను నిపేధకము "లేనందున గార్యమునందు 

జాతివిశేషమును శంకించెదము. ఆయోగ్య మగువానిని నివే 
ధించుటలో యోగ్యానుపలబ్దీ సమర్థము( గానందున దహన 

వ్రయోజ్యమగు జాతిభఖేదమును ధూమమునందు శంకిం. 

చెదము. కార్యము చే వై జాత్యమును నిశ్సయించెదము. . 

తన్ని శ్స్నయమున్న ందున శంక కవకాశము లేదని యాళంకింప 
వలదు, కార్య మనువలబ్ధ మగుటవలనం దన్నిళ్చయము కూడ 

"లేదు. కావున శంక కవకాళ మున్నది. యూ గ్యానువలబి నివే. 
భకము కానందున నితరములగు ననుపలబ్ధులకుం గూడ నవ 

"కాళము లేదు. 

మూ. ఏనంవిధి రూవరారా ర్వా వృ _త్పిరూవ యోర్వా 
జాత్ోర్వరో భే సతి న సమా వేళః సమావిష్ట 

'యోళ్ళ్చ వరావరభఖావనియమః. అన్య్యూనానతి 

రి_క్షనృ_త్తిజాతీద్గయక ల్పనాయాం వృమాణా 

భావాత్ . వ్యావన_ర్హ వ ఖేదాభా వేన విరో భా 

నవకాశే భేదానువవ శ్రేః. పరస్పరపరివారవతొోో 
శ్చ సమావేశే గోత్యాళ్వత్వయోరపి తథా 
ఛావప్రసంగాత్ . 

తా. కారణమునందు వైజాత్యమునే యంగీకరించి 

నచోం గర్వ ద్రూవత్య, వాలిత్యరూపములగు రెండుజాతులకు 

విరోధ మున్నయెడల సమావేళమే యుండదు. సమావిస్థృము 
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లైనచో వానికి వ్యావ్యవ్యాపక భావము నియతము. ఆడి 
| ఖో ॥ తో చా > ల దుర్భ్పటము ఎట్లున-_కుర్న ద్రూవత్వ రూవవై జాత్యము కాలీ 

త్యమునకు వ్యావ్యమెైనచో నవబవిజమునందు వ్యాపకమగు 
శాలితగము "లేనందున వ్యావ్యమగు గుర్వ ద్రూపత్వముంగనాడ 

నుండదు. కాన, చాన నంకురోత్ప శి "వేకపోవలసి వచ్చును. కు 

సూలస్థమగు శాలయం ఏ6 గుర్వద్రూవత్యము 'లేనందుననయ్యది 

వ్యాపక మని చెప్పుటకు గూడ వీలులేదు. ఈ రెండుజాతులు 

నమూ్య్యూనానతి వృస_కృములై నచోం బ్ర మాణము లేనందున భిన్న 

జాతులనుటకు వీలులేదు. వృతుత్వ శింశుపాత్యములవలె వ్యా 

న_ర్హ్య భేదము లేనందున వీనికి భిన్న జాతితము సంభ వింపదు, 

పరస్సరాభావ సమానాధికరణము లగుశాలిత్న కుర 

ద్రూవత్వములకు సమా వేళముం జెప్పినచో గోత్యాళ్వత్వము 
లకుం గూడ సమా పెళ ముండనలని వచ్చును. 

మూ. సామ గీ విరోథానై వమితి చేత్, తత్కు_తః, 

పరస్పరపరివ* రేణ సర్భదావ్యనస్థితే రితిచేత్ . 
'నేదమవ్యద్వతమ్, ఏకచేళసమావేశేన తు 
సామ్మ్షిసమా వేశో ఒవ్బ్యున్నీ యతే. 

తా, నోతా్యళ్వత్వా శ్రోయవ్య = వ్ర "మయోజకసామ 
ఆరదు వళ స (గులు పరస్సర విరుద్ధము లఅలగుటవలన త్యాళ్వ్యత్వములకు 

సమా వెళము లేదనినచో, సామ్మగ్సుల కున్న విరోధ మెట్లు? 
నో జ ' జ పయ అత, రరాజ మర్రి “లెక గో వ యోజకసామ్మగ్రియు 

వ ( ( క య ఇ అ ప్కయోజక నామ గి లెక యశ్వప్ర రొరూ జక సామ్మగ్రియు 

నుండుటంబట్టి సామ్మగ్సులకు విరోధము నంగీకరించెద మనిన 
గ ఖో ద్ చ్చి నో ల 

నట్షివిరోధము స త్వత.సీద్దము కాదు. మజీయు సాను గిలో 
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నెక దేశము లగునట్టయు సా ఛారణకారణములగు గాలది గాద 
లకు సమావెళ మున్నందున దానినిబట్టి సామృగ్ని సమా 
వెళముకూడ నను మేయింపంబడును. 
మూ. యావత్కా_ర్య యోః పరస్పర పరిహృతిన్వభావ 

త్వాదిత చె త్తర్థి కంపశింశువయోాః వరస్పరవరి 
హారవతోోర్న సమా వేళస్స్యాత్. 

దృళ్వతే తావదిదమితి చేత్, గోత్యాళ సత్య 
యోూరవీ న ద్ర మ్వీతంతి కౌ ప్ర త్యాళా? 

తథా చ గ తమనుపలబ్చిలిం గేనావి, కషచిదవి 
నిరోదానసిద్దేః తతోవివమే. బాధ కాభావాత్స ( 
భావ హాతురవ్యపా_స్తః, 

“nM తా. 'కార్యవిరోధమును బట్టి సామ గి, విరోధముకల్సిం 
చుట వలనువడదు. అక్సా నచోం గంవత్వ శింళుపాత్వములకు 
నమా వేశ మే "లేకపోవలనీ వచ్చును, చలపిప్పలియందుం గంప 
రూపకార్యము, నిశ్చలశించువయందు శింళుపాత్య రూవకార 
మున్నూ పరస్పరవిరుద్ధము అగుటవ లన ద ఆన్బమ్యగ్కులకు విరో 
ధము నూపహ్ాంచినచోం జలశింశుపయందుం గంసతశింశు 
వాత్య్వములకు సమావేశము లేక పోవలనీ వచ్చునని భావము, 

వానిక్ సమావెళము దృష్టమగుచున్న దనినచో గో 
తాగాళతములకు సమావేశము దృష్టము కాదనుటలో 
'నెమివ్ర మాణము ? వానికి సమావేశము నంగీకరించిన-నో 
విరోధము సిద్ధింపనందున గా త్వవిరుద్ధాళ్యతోోవలబ్ధి యనెడు 
గొ త్వానుపలబ్టి రూవలింగము వే నశొ(మునందు గోత్యా 
ఇ. వానుమాన మే లేకపోవలసీ వచ్చును, 
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విరోధము సిద్దింపనందున వృతుమునందు, (వృతభిన్న 
మందు కూడ శింళుపాత్వ ముండవచ్చును గాన శింళువకు 

నృవీ.స్వభావత్వమును సాధించునట్టి వృతములేనిదే శింశువ 
యుపలబ్దము కానేజదను వివత బాధ కానుపలబ్ది రావే 
తున లేదు గాన శింళువయందు వృతస్వభావత్వము. నిళ్చ 
యించంబడకపోయిని, శింశుపాత(ముగూడ వృత.త్యమునకు. 
వ్యభిచారి గావలసివచ్చునన్న శంక వచ్చును. 

మూ, నన్వ న్సీ తత్, తథాహి. వృవే.జనకవత, కాండా 
ద్భ_న్హర్భూతా శింశుపాసామ గీ, సా వృశుమతి 
వత్య్యేభవ_స్తి సషకారణమేవాతివలేత్, వవం 

కఖాదిమన్నా త్రైనుబంధీ వృతువ్యవవోర, _స్తద్విి 

ఛహానుబంధీ చ శింళుపావ్యవహారః సకథం 

తవమతివత్యాత్తానమాసాదయేదితి చేత్. 

తా. శింళుపాసావు గ వృతుజనక వత,కాండాది 

సామగ్రి న వేతుంచి యున్నది. కావున నాశింశుపాసామ్యి, 
నృతుసామగి, న వేతుంవకయే శింశువను బుట్టించినచో స్వకార 

ణాతిపాతము. (తనకారణము నవేవీంపకయే తాను వుట్టుటు 
రా నయ్యొడిన. ఇది యొకబాధకము. కావున యీాడిపలభ్య్య 

మానవమగు శింఛుపవృతుమని సిద్ధించును. 

శింళుపావ్యవహారము చే వృతువ్యువవోారమును సాధించి 

నవుడు కూడ శింశుపావ్యనవోరము నృతు.వ్యువవోరము నవే 

వీంచనిచో వృతత్వ శింళుపాత్వములకు సామాన్యవి శెష 
భావము లేకపోనలసీ వచ్చును. అనునది మజియొక విపత్ 
బా ధకము. 
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వందు మొదటి వాధకమువలన శింశుపాత్వ చూప 

మాతువు చే నృత,త్వము సిద్ధించును. "రెండవడదానిచే శింశుపా 

వ్యనవోరమువలన వృతవ్యవవోరము సిద్ధించునని యాళంకింవ 

"రాదు. 

మూ. వవం తర్హి శింళుపాసామగ్ర స్ట న్తర్భూతా చలన 

సామీ తతస్తామతవత్య చలనాదటూవతా 

భవన్తి న్నీ స్వకారణమేవాతివలెత్ . తథా ఫా 

ఖాదిమద్వి శేషానుబనీ స్థ శంళుపాన్యన వోరి, తది 

శేపానుబంధీ చ చలసేన్యవవారః స స కథం తవుతి 

వత్యాత్తానమాసాద యేదితి తుల్యమ్ 

తా. అక్పైనచో,  చలనసామ గి శింళుపాసామాన్య 
సామగ్రి నవేతీంచియున్నది. కావున శింశుపాసామ గి నవ 
మీంప కతు చలనసామ గి చలనమును బుట్టించినచో న్నేకార 

ణాలెిపాతము వచ్చును, అయ్యడి చలపవి పీప్పలియందుం దృష్ట 

మగుటచే నిష్టమే యనరాదు. శింతుపావ్యవహారము ఛాలఖాది 

మదిగ్గకేనమును బట్టి యుండును. చలనన్యవవోరము తద్వి శప 

మును ( ) బట్టియు నుండును. ఈ చలన 

వ వ్యవహారము శింశుపాన్యవవోరము నతి క్ర మించి యుండిన చో 

స్వరూపాతిపాతనము వచ్చుననుబాధకము తుల్య మగుటవలన 

వెనుకటి వివతు బాధకము సిద్ధింపనేజుదు. 

మూ. నొ దనాద్యాగంతుకనిబర్ధనం_ చలనత్యం నతు 
తద్వి శే శహషమాత్రాధీనమితి చేత్, యది నోదనా 
దయ సృ్వభానభూశతా స్తత స్తవ్వతేషా ఏవ, 
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అథాస్వభావభూతా _స్తతస్పహాకారిణ ఏవ తత 

స్తానాసాద్య నిర్ని శెమైవ శింశుపా చలనన్వభా 

వత్వమారభత ఇతి. 

తథా చ కుతః తుణిక త్వసిద్ధిః? 

తా. శింశుపావిశేసము నచవేతీంపకయే నోదనాది 

సంయోగమునవలన చలనము సంభవించునని చెప్ప వలను 

పడదు. ఆనోదనాదులు స్వభావభూతములా ? యస్వభావ 

భూతములా ? స్వభావభూతములే యైనచో నవి శింథుపావి శే 

షంబులె. అసభావంబు లెనచో నవ్వానిని సహకారులుగా 

నంగీకరింవవలయును, నిర్వి శేషమగు శింళువు యానోదనాదుల 

సహకారులనుగాం చేసికొని చలనస్వభావత్యమును బుట్టించును. 

కాన నీవతమున తణికత(ం బెట్టు సిద్ధించును 1 

మూ. సృభావభూతా వవాగ న్తుకసవహాకార్యనుప్ర వే 
శాద్భృవ నీతి చే చవం త రి వృతసామగ్ర్యా 

మాగ నుకసహకార్యను ప్ర వళాదెవ శింశుపాపి 

జాయత ఇతి న కశ్సిడి( పః. 

వవమేతత్. కింతు శింశుపాజనకా_స్తరు 

సామగ్మీముపాదాయైవచలనజనకాస్తు న తా 

మేవ కింతు మూ_ర్రమా్ర,ం తథా దర్శనాదితి 

చేనై్మైనమ్. కంవజనకాళ్శింకుపాజనక విశేషూ 

అవ్ స నసానతివత చన్హి న తు శింథుపాజన కా 

వృత జనక విశేపాస్తానితి నియామశకాభావాతీ . 

తా. నోదనాదులు సభావభూతము లే. అయ్యవి యా 

గంతుకములగు సహకారుల న వేతుంచి, శింశుపాసామ గి నవే 
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శీంపకయే కార్యమును బుట్టించుననినచో వృవ.స్వభావభూశ్ర 
మగు శింశుపయు వృతుసామ గి నజేహీంపకనే యాగంతుక 

సహకారులవలనం బుట్టవలన్ వచ్చెడిని. 

శింఛుపాసావమ లః నృత సామ్మ్శి, నవకీంచియే శింకు 

సను బుట్రించును. చలనసామ గి, శేనలము శింశుపాసామ గ్రినే 

య వేటీంచదు. మణీ యేమన మూ _ర్హమా త్ర మునందుః శ్రియ 
పుట్టుటవలన మూ_ర్తనమూత్రము నవేతుంచునని యాళశంకింప 
రాదు, 

కంపసామగ్సి, శింశుపా సామగ్టంతర్లతమైనను శింశు 
పాసామ్మి, నవే,మీంవకయీ కార్యమును బుట్టించును. కాని, 
వింధుపాజనకములు నృత,జనక సామ గి నవేత్సీంవక కార్యజనన 
సమర్గములు గాననుటలో నియామకము లేదు. 

మూ. శింశుషాజనకా _స్తవ్వి శేషా వన్న కంవకారిణస్తు 
న తథా, కింత్యాగ_నవస్పహకారిణ వతి చే, 

దేవం తర్చి తానాసాద్య సదృళరూపా అవి 

కేచిత్క_ంపకారిణో= నాసాదితసహశకారిణస్తు న 
తథా. తా చ త ద్యా, తాదృ శతి న కళ్చిద్వి 

తన్గాద్విరుద్ధ యోరసమా వెళ వన సమావిష్ట 

యోశ్చ పరాపరభానవనవ, అనేవంభూ తానాం 

ద్రవ్యగుణక ర్యాదిభా వేనోపాధిత్గమా త్రం తే 

షాం తువిరుద్దానాం నసమా వేశోవ్య క్రి భేదాత్ , 
జాతినాం చ ఖన్నా శ్రయత్యాత్ , తథా చ కుతః, 
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క్షణికత్వమ్? వై జాత్యాభ్యువగమే చ కుతో 
౬నుమానవా రా? 

తా. శింశుపాజనక ములు వృతజనకవి శషములను, కంప 

జనకములు, శింశుపాజనక వి శేషముల నచేటీంవక యాగంతు 
కములగు సహకారులే యని యాళంకించశాదు. అన్హై నచోం 

గొన్ని కంపకారులు వించుపాజనకముల నకేహీంచి చలనరూవ 

మగు శింళువనుం బుట్టించును. శింశుసాజనకము నవేతీంవని 

కంవకారులు చలనరూాపమగు కింశువనుం బుట్టింపనేరవని చెప్ప 

వలని వచ్చును. కావున నదికాని యట్టిదికాని యని చెప్పు 

టలో విశేషము లేదు. . 

కాన విరుద్ధజాతులకు నమావేశమే యుండదు. సమా 

విష్టము లగువానిక పరాషరభావం బె. ద్రువ్ఫ్టిత్వ గుణత( కర్త 

త్యాదికమునకుః బ రాపర భావము లేమిం జేసీ యుపాధిత్వ మే. 

భిన్న వ్య కుల నా శృయించుట వలన (వ్య క్షి ఇద మున్నందున) 

విరుద్ధములగు వీనికి సమావేశము లేదు. కాన గారణవుగు 

యవబీజాదికమునందుం గుర్వద్రూవత్వ మను వైజాత్యమును 
స్వీకరించుటకు నవకాళము లేదు. వై జాత్యము నొప్పిన, నను 
మానవా_ర్హయే యుండదు. అది లేనిచో త,ణికత్వము సిద్ధింప 
నేదు. 

మూ మాభూదనుమానమితి చేన్న, కేన హీ వినా 

న తత్సిద్ద్యేత్ , న హి కుణికక్వే ప్రత్యతుమ స్తీ 
తథా నిశ్చాయాఖభావాత్ . గృహీ తానిశ్చిత 

వవార్డె తస్య ప్రామాణ్యాతి . అన్యథాఒతి 

సంగా 

8 

స 
గ 
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తా, అనుమాన మక్క_అ లేకనే తమణికత్యము వ్రుత్యవతనిద్ల 
మనుటకు వలనువడదు. “ఐడి నీలమీినునటుల “నిది తిక 
మనునిశ్చయము లేదు. నిశ్చయము లేకున్నను నిర్వికల్చక 
రూపమగు వ్రత్యతమువలననే యభిమతసిద్ధి యగునని యా 
శంకించ రాదు. నిర్వికల్పకము సవికల్చ్పకమువలననే సిద్ధించును 

గాన నిశ్చయరూపమగు. సవికల్పకమే లేనందున నద్దానిచే 
నూహింవంబడిన నిర్వికల్పకము తణకత్వనిద్ధిలోం బ్రైమాణము 
కానేరదు. 

మూ. నను వ ర్హమానః తణ ధ్యతుగోచరః, న ణా 

సౌ వూర్వావరవ_రృమానకణాత్తా తతో వర్త 
మానత్యనిశ్సయ వవ 'ేదనిశ్నయ ఇతి చేత్. 
కిమత్త తదభిమతమాయుప్ప్త తః? యది ధరై శ్రేఫివ 

నీలాద్కిర్న కించిదనువవన్న మ్, తస్య స్ ర్యాస్టెర్య 

సాథారణ్యాత్ . అథ ధర,, స్తచే దనిళ్చాయేఒవి చిత 3) 
ధర్మిణః కిమాయాతమ్? తస్య తతో “ఒన్యత్వాత్ 

“అయం ఘటకి” యను ప్రత్యతము సర్వలో కానుభవ 
సిద్దము, వీనిలో “ఘుటళి” యనునది ధర్శిని, “అయి” మనునది 
వర్తమానత్వమును బోధించును. -ఈ న_ర్తమానత్వనిశ్చాయ మే 
మణికత్వనిళ యము. దీనినింబట్టియే త ణికత్వసాధకమగు నిర్వి 
కల్పక ప్రత్యత.ము నూహిం చెదమని యాశంకింవరాదు. 

ఈ “అయం సుటకి యను సృత్యత ములో విషయ 
మగు వ_ర్తమానత్వము ధర్మియగు ఘటన్వరూవమ్తా లేక 
ఘటమునందుంజెడి ధర్మస్వరూవమూ? థర్మిస్యరూవ మనినచో 



థమ సబక ము. శే డేర్ 

నాఘీటముతోం గూడినకాలమే వర్తనూనకాలమని చెప్ప 

నలెను. అది స్థీరమగునవుడుకూడ సంభ వించును మరియు త.ణ 

రూవత్వ మాఘటమున కనీద్ధము. ధర్మ రూపమనినచో, భర భేద 

మున్నను, ధర్మి ఫిన్ననము ౩ దు, కావున ధర్మ, ధర్ములకు ఇద 
ముండుటవలన ధరి కి తణకతగము నీదింవదు. 

న్ ఢి 
మూ. వ_ర్తమానావ_ర్రమానత్వ మెకస్య విరుద్ధమిత 

చేత, యది సదసత్వం తత్, తన్న. అనభ్యుపగ 

మాస్. తాద్రూస్వేణై వ పృత్యభిజ్ఞానాత్ , 

సదసత్సంబగ్థస్పెత్ ,  కిమసంగతం?  జ్ఞానవ_త్తే 
దువవ తః. 

అలయ 

ళా, విరుద్దము లగుటంటబేసీ వ_ర్పమాన త్వావ_ర్హృమాన 

త్రము లొకచో నుండవు. కాన త.ణికత్వమును ధర్మికం గూడ 

నంగీకరింశాదమని  యాళంకింవరాదు.  వర్తమానత్వమును 

బటియే ది(లియాదితు ణమందుం బ తషఫిజ యుండుటవలన 
ట్ SHOE 

ధర్మి స్థిరమనియే చెప్పవలెను. సదసద్విషయకనుగు నేకజ్ఞాన 

మందు సదసత్సంబంధ మెట్లు విరుద్ధము కాదో యటులనే 

సదసదూపమగు6 బరా ర్యావర తణసంబంధ మేకవ స్తువునందును 

a 

విరొదము గాదు. 

మూ. శ ,మేణానేకసంబన్ల వకస్వానుపవన్న ఇతి చెన్న, 
న్యా అ గ్రాష న్ "= అట గ అలల జే 

ఉపసర్పణ ప్రృత్యీయ క మేణెవ తస్య్వాప్యువవ_ల్తః. 

- 

తా. ధరి యస్థిరమగుటవలనం (గృమిక మగువ స్తువునకుం 

బూ ర్యాపరసంబంథము విరుద్ధమని యౌాళంకింపరాదు. ఫూ రాషప 

రతణసంబంధమును గోచరించు వ్రత్యయమునుబట్టియు వూ 

రాషపర తమణసంబంధ నువిరుద్ధము. 



116 న్యాయకుసుమాంజలి 

మూ. ప్రత్యభిజ్ఞానమవ్రమాణమితి చ్వేద స్తీ తావదతో 

నిరాపణయమ్, తణప్రత్యయస్తు ్రానోఒవి 
నా నీతి విశేసః. 
0 

తా. “వనేను వూర్యతణమునందు ఘటమును జూచి 
తినో యా నే నిపుడు ఘటమును జూచితిననెడు ప్రత్య భిజ్ఞ 
యప్రమాణను గాన విరుద్దథర్మములు గలవస్తువు గోచరించు 
టఉలో యది పృమాణమని యాళంకింవరాదు. ఆప్రత్యభిజ్ఞ య 

ప్రామాణిక మైనచో నేవస్తువును సిద్ధించుటకు నవకాళము 
"లేదు. ప్రమాణమైనచో స్ట మే సిద్ధించును. యణికత్వనిద్ధిక 

సాధకనుగు భాంతి కూడ లేదు. ఇదియే విశేషము. ౧౫ జా 

మూ, స్యాదేతత్ , మాభూదధ్యతృమనుమానం వా 

తణిక త, తథాపి సంచేహో2 స్తు, వతావతావీ 

సెద్ధం సమో హితం చార్వాక న్యెతి చేత. 

తా. వ.ణిక త్వలోం బత్యవమోనుమానములు "లేక 
పోయినను సంచేహ ముండవచ్చును గాన దానిమూలముననే 

మాకు తుణికత్వసిద్ధి యగునని ఇార్యాకునియాశ యము. 

మూ ఉచ్యతే. 

తా, య చా ర్వాకునియాళ యము నిరాకరింవం బడు 

చున్న యది. 

శో, సైర్యదృష్ర్యోర్న సంబేహో న ప్రామాణ్యే విరోభత్క, 

వకతానిశ్చయో యేన తణే తేన స్థిరే మతః. ౧౬ 



ప థమ స్తబకము, ll? 

ఆర్ధ ఫైర్ఫుదృట్టోః - స్థైర్య తద్దర్శనములందు, న సం 

చేహః = సంజేహము శేదు. పామాణ్యే = ప్రామాణ్యమా త్ర 
మందుం౭గాని ప్రత్య భిజ్ఞూన స్రామాణ్యమందుగాని, విరోధతకః= 

విరోధమువలన, న = సందేహము లేదు. యేన = వ విరుద్ధ 
ధర్శసంసనాభావముశే తణే = శణమునందు నకతా 
నిశ్చయః = పకత్వనిశ్చయమో, తేన = దానిచే, స కే = 
స్థరమునందు, ఏక తానిశ్చాయః = ఏకత్గనిశ్చోయము, మతః = 

హా, ప్రత్యభిజ్ఞానస్య దు పా ం 

తా. “ఆఘటమే యీఘటమినియెడు సృత్యఫిజ్ఞ యుం 

డుటవలనను, ననువివసాయమువలనను, స్టర్యమునందుంగాన్ని 

తద్దర్భ్శనమునందుం గాని సంచేహము సంభవించుటకు నవ కా 

శొము లేదు. ప్రామాణ్యమా త్రమందుంగాని, వత్యఖిజ్ఞూన 

ప్రామాణ్యమందుంగాని సంశయము సంభవించదని చెప్పంబడు 

చున్నది. 

మూ. నావీ తత్నా్రామాణ్యె, స నహి న ఆావత్సార్వ 
త్రికః వ్యాఘాతాత్ , తథా హీ_స్రైమాణా స్ 

ఇ్స్జా సందేహో=వి న సిభ్యేత్ . కల్సెజ్ఞా వా 

తదేపి సిద్ధ్యత్ , నిశ్చయస్య తదధినళ్యాత్, 
కోటిన్యయస నాద స్యానుప్టానే కస్పంచే 

వహార్థఃి తద్దర్శనే చ కథం సర్వథా తదసిద్ధిః ? గ్ల 
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ఏ లేనాస్రానూణిక_స్తద్భషవవోర ఇతి నికస్తమ్, 
ed అగా ఇని న్ ఇని లి (=) సర్వథా వ్రామూ గ్రా Ssh తస్యావ్యనిద్ధిః. 

తా. ప్రాయాణ్యమా త్ర మందు సందేహా మున్న చో 

“నంబెహ్తి” యను ననువ్యవసాయమందులనాడ ర్రామాణ్య 

సందెవహాముండునుగాన స్రామాణ్యనిశ్సయము సంభ వింవదు 

గాన సంబేహము సిద్ధించదు.సందేవా గ్రా హాకజ్ఞానమందు ప్రామా 
ణము సిద్ధించినపుడే సం దెహసిద్ధి యగును. సందెహగ్రా హక, 
మందు స్రామాణ్యము సిద్ధించిన చో సందేహము గూడ సిద్దం 

చును. నిళ్చాయస్య=సప్రామాణ్యనిశ్చయము,తదధీనత్వాత్ ,సంచే 
హవ్యాపకముగాన వ్యాపక మైన స్రామాణ్యనిశ్చయము శేని 
చో వ్యాష్యసం దెహానిద్ధి గాదని తాత్పర్యము. ప్రత్య భిజ్ఞ యందు 
ప్రామాణ్య సంశయము గలుగవలయునన క టిద్వ యోపస్థితి 
యావళ్యకము ఫొ టిద్యయము నిశ్చితముగానిచో సందేహమే 
సంభవించదు. అటులనే స్రామాణ్యము సద్ధించని చే నర్రా 
మాణ్యవ్యవవోర ముగూడ సంభ వించదు. 

ద్ర కలే ప్రామాణ్యసం దేహో . లూనపునర్థాత 

కళాదా వ్యభి చారదర్శనాదితి చేన్న, ఏకత్వనిళ్చ 
యస్య త్వయావీష్టత్యాత్. అనిష్రై వాన 
కించిత్సి భ్యేత్ . 

తా. తెరమును చేయించినవీదవ మొలచిన వెండ్రుకల 
య ఫొ అ అ చె జల న్నా ౦దు వ్యభిచార ప్రస_క్రివలన స్రైరఫ్టినాధకమగు వత్యభిజ్ఞ 

i 

యందుం/నాడ సంబేవామని యాశంకింవరాదు. మామతమునం 
గాడ వానియం దెకత్వనిళ్చయము నంగీకరింపవలయును. అ 
ట్లంగీకరింవనిచో వణికముగు నొకటియు లేక పోనయ్యెడిని. 
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మూ. నీధ్యతు యత్ర విరుద్ధధర్శ విరహ ఇతి చే శై 
నైవ స్టిరత్వమపి నిశ్చీయతే. 

స ఇహ సందిహ్యాత ఇతి చేత్తుల్య మేతత్ , క్వచి 
న్నిళ్చయోఒవీ కథంచిదితిచెత్సమః సమాధిః. 

తా, విరుద్ధ ధర రాహిత్యమునుబట్టి తణికమునం దేక 

త్వమును నిళ్చయించిన చో దానిచేతనే శరము కాడ నిశ్చ 

యింవంబడును - 

విరుద్దభర ర, రాహిత్యము సందిగ్గ మెన చో సన నిది కా 
య యా థి 

దనిన, నీవతమునం గూడ క్షణికత్వ్యమునం బేకత్వము సంది 
దగ్ధము కావలసివచ్చును. 

విరుద్ధధర రృ'రాహాత్య మెచట నిళ్చయింవం బడునో 

యచట క్షణేమునం దెకత్వనిళ్చయ ముండుననిన, మామతము 

నందు స్థరముంగాడ నళ్ల్లు సిద్ధించును. 

కావునం బరలోకసాధకము, నాత్మసమ వితము, నగు 

నద్భష్ట "మొక టియున్న దని యంగీకరించవలెను. 

మూ. న న్వెత త్కారణత్వం యది స్వభావ" భావస స్ 

నీలాదివు త్తీదా సరషసాథారణం స్వాత్ , న హొ 

నీలం కంచిత్సిత్య నీలమ్. 

అశాపాధికం, తదోపా భేరపీ స్వాభావిక ల్వే 
తథాత్వ్ట ప్రృసంగః బపాధిక ల్వెత్వనవస్థా. 

అ థాసా శారణత(మప్యస్య స్వభావఏవ, తత 
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ఉత్ప_త్తేరారభ్య కుర్యాత్, స్థికమ్యైకస్వభా 
వత్యాత్ , అతి చేత. 

తా. భానమునకుం గారణత్వము నీలాదికమువళె 

స్వాభావిక మైనయెడల, నీలమందబకు నీలమె యగునట్టు 

అన్ని టినిగనార్సియు భావము కారణము గావలసినచ్చును. 

భావమునకు? గారణత( మాూాపాధికం బనినచో నా 

యుపాధ్సి స్వాభావిక మైనయెడల వెనుకటిదోప మే సంభవిం ' 
చును. ఆయుపాధిసంబంధ ముపాధ్యంతరమువలన వచ్చుననిన 

చో ననవస్థ ప్రస్నక్తమగును. 

వ్ వ స్తువ్రనులనార్చి యెద్దానికిం గారణత్వము సభా ; 

వికమో యద్దానినింనార్చి యాభావమునకుం గారణత్వ మనిన 

బీజమునకు వీజత్వమువలె నంకుర కారిత్సముగాడ నుత్పత్తి 
నుండియు రావలనీవచ్చును. 

'కావునం గారణత్వము సాధారణమనిగాని యసా. 
థారణమనిగాని చెప్పుట కవకాళము లేదు. 
మూ. ఉచ్యతే, 

తా. వె రవాళంకకు సమాధాన వివ్వంబడుచున్నది. 

శ్లో. సూతుళక్రిమనాదృత్య నీలాద్యవి న వస్తుసత్, 
తద్యుక్తం తత్ర తచ్చ_క్రమితి సాధారణం న కిమ్. ౧౭ 

అర్థ, హాతుళక్షిం= కారణతగమును, అనాదృత్య 

నిశ్సయించక, నీలాద్యపి = నీలాదికమును వస్తుసత్ = పార 
మారి కము, న=కాదు. అనంగా స్రామాణికముగాదు. తద్యు _క్టం= 
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సహశారితోంహాడిన, తక్ = ఆకారణము, త్ర = ఆ కార్య 

మందు, ళ_కృం=సమర్థ మైనది. ఇతి=అనువ్యవవోరమ్కుసా ధారణం 
నకిం=నీలా దికమందు, నీలత్యాదిజాతినింబట్టి నీలవును వవవో 

రమువల్మె సహకారితోంగాడిస కారణమందు కార్యత్వవ్యవవ+ 
రముం గూడ సాథారణమని మాకు నిష్టమే. 

మూ. సర్వసా థారణనీలాదివై ధ స్బాణ కాల్చ్పనికత్వం 

కార్య కారణభావస్య వ్యుత్చాదయితా, నీలాది, 

పారమారి క మెవాభ్యువగ _నవ్యమ్, అన్వథా, 
ర వాయి అల్లి ణా తై (ధరణ నాతుఫ లభావస్యాసారమార్థి 

కత్యానువవ త్తే. న చ కార్య కారణభావస్యా 

పారమార్థి క్షత్ర నీలాదిపారమారి కం భవితు 

మర్హతి, నిత్యతషవృసంగాత్ , తస్తాదస్య పార 

మార్చి క ల్వెఒపరమపీ తథా నవోభయమవీతి. 

తా. సర్వసాథారణములగు నీలాదులయొక్క_ వైధ 

ర్య్వము చేత, కార్య కారణభావమునకు నపారవార్థికత్వము 

నుపపాదించు చార్యాకుండు. నీలాదికము పారమార్థి కమని 

యంగీకరించవ లెను. అట్టు కానిచో నద్దానియొక్క_ వై భర్య 
మున గార్య కారణ భావమునకు నపారమాధర్థిక తము జెప్పుట 

యనువవన్నము 'కావలనీవచ్చును. 

కార్య కారణ భావం బపారమార్థి క మైనచో, నీలాది 

కము పారమార్థికము కానేరదు. అయ్యది పారమార్థిక మైన 
నిత్యము కావలసివచ్చును. అందువలన  నీలాదికము పార 

మార్థిక మయ్యునెని కార్య కారణభావము కూడ పారమాక్థి 
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క మే. నీమతమునందు నిత్యమగున వే 'లేనందునను భయమును 
పారమార్థి కమని చెప్పవలెను. 
మూ కథ మేకవునేకం పరస్పరవిరుద్గం కార్యం కుర్యా 

౮ a వి త్? తత్స్వభావత్యాదితి యది తదోత్ప శ్రే 
రారభ్యు కు ర్యాదవి శెపాదిత్య పి న యు క్షం, 
త_తృత్సవాకారిసాచి వ్యె త_త్తత్కార్యం కరో 
తీత్రి స్వ భావవ్యవస్థాపనాత్" , అదం చ సాభారణ 
మేవు సై వ్ర్ేవ తథోవలంభాత్, నహీ నీలా 
చెరవ్యన్య త్సా థధారణ్యమితి. 

తా, ఒకేవ స్తువు పరస్పర విరుద్ధములగు న నేక కార్యముల 
నెట్లుగాం జేయును? దానియొక్క స్వభావమువలన నే యనిన 
యెడల నావస్తువు ఉయుత్స త్తి మొదలుకొని కార్యమును 
గలుగ జేయవలనీవచ్చు నని యాళంకింవరాదు. సహాకాం 
సమవథాన మున్న చో ద_త్తత్కార్యమును పుట్టించుననెడి 
స్వ భావవ్యవస్థాపనము నంగీకరించెదము. "ఈవ్యవస్థితి యంది! 
నుపవలభ్యమాన మగుటంజేనీ సాథారణమైనదె, నీలాదులకుం 
గూడ దినికంకు విలతణవగు సాథారణ్యము లెదు. 
మూ. స్యా దేతత్ , అస్తు స్థిరం తథావీ నిత్యవిభోర్న 

కారణత్వముపవద్వ తే, తథాహ్యన్వయవ్వతి 
రేకాభ్యాం కారణత్వమవ థార్య లే, నాన్వయ 
మాత్రేణ అతి పృసంగాతీ్ . నచ నిత్వవిభూనాం 
వ్యతిరకసంభ వః. 

తా. అదృష్ట మాత్శవృ_త్తియైనను ఆత్త నిత్యము, 
విభువున్కు గాన అదృష్టమునుగూార్చి సమవాయికారణవమని 
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వెప్పందగదు. అన్వయవ్వతిరేకములవలన, నేవస్తువునకైనం 
గారణత్తము సిద్ధించును గాని, యన్వయమా తే మున సెద్ధిం. 

చదు. -ఈయాత్మ నిత్య మైనందున వ్యతిరేకము సంభవించదు. 

మూ. నచ సోపా ధేరసావ_స్వై వేతి సాంప్రతమ.తథా 

భూతస్యోపాధిసంబన్టైఒవ్యనధి కా రాత్, 

జనితో హి తేన స తేస్వ స్యాత్, నిత్య 

వా?న ప్రథమః, వూర్వవత్ , నావీ ద్వితయః 

పూర్వవదేవ. తథాపి చోపాభేనేవ వ్యతిరేకో, 

న తస్య, అవిగేపాతక్. 

తద్వత ఇతి చేన్న. స చో,పాధి, క్పెత్యతో, 
ఒన్యస్య తద్వత్పదార్థస్యాఖావాత్ , భావే వా 

స వవ కారణం స్యాత్ . 

అత్రోచ్యకే. 

తా. శరీరముతో గూడుకొనినయాత్మకు వ్యతిరేకము. 

సంభ వించునే యని యాళంకింవరాదు. 

నిత్యము విభువునగు నీయాత్త, పుట్టినటువంటి శరీరసం. 

బద్ధుండా? లేక నిత్యమగు నుపాధిసంబద్దుండా! -మొదటివత్. 

మున నాత్మకు వ్యతిరేకము "లేనందున నుపాధిజనకత్వము 

లేకపోవుట సమానము. రెండవవతుమున నాత్మవలె నుపా 

ధియు నిత్యమగుటవలన వ్యతిరేకము సంభవింవదు. శరిర 

విశిష్టమునకు వ్యతిరేకము సంభవించుననుట  కవకాళము 

లేదు. నిత్యావ్యాపకోపాధిపతుములో నుపాధివిశిష్టమునకు. 

వ్యతిరేకము సంభనించినన్కు నయ్యది, విెేషణమగు నుపాధిశే 
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యగునుగాని శుద్ధమగు నాత్మకు సంభ'వింపదు. విశేషణవిశే 
వ్యములకంకు నత్రిక్త మగువిశిష్ట్రము లేదు గదా! 

నిశేషణవిశేస్యములకంశు నతిర్విక్తమగు విశిష్ట "మొకటి 
యున్నచో సర్దానికే కారణత్వను గాని నిత్యవిభు వగు 
నాత్మ కుం గారణతగము లేదను నాశంకకు సమాఛానను 
చెప్పబడు చున్న ది. 

వ్యావకస్యాపి నిత్యస్య ధర్తి ధిరన్యథా న హి, ౧౯ 

అర్థ, "హాతుత్వం = కారణత్వము, ఫూర్వభావో 
హా=నియత ఫూర్వవృ _త్తిత్వరూవము గదా? వ్యాపక స్య=విభు 
వగు, నిత్యస్యావీ = నిత్యమునకున్ను, యేన శేన చిత్ =వదో 
యొక హాతువుచ్చే హాతుత్వం=కారణత్వము, మాయ తే=అను 
"'మేయించంబడును. అన్య థా=అట్లు కానిచో, ధర్మి ధీః= కార్యా 
శయమగు ధర్మియొక్క-జ్ఞానమే (ధర్మ పనుమానమే న హీ= 
లేక పోయిడిని. 

మూ, భవేబేవం యద్యన్గయన్యతిరేకా వేవ కార 

ణత్వం, కింతు కార్యాన్ని యతః వూర్యభావః. స 

చ కచిదన్యయనవ్యతి"రే కాభ్యామవనీయ తే, కచి 
ద్ధర్శి గహకాత్చ్రమాణాత్ . అన్యథా కార్యా 
త్కారణానుమానం క్వావీ న స్యాత్. తేన 
తస్యానువిథానానుసలంభాత్ * ఉవలంఖే వా 

క గ 6 కార్యలింగానవకాశాత్ , ప్రత్యతతవవ తత్సిద్దెః. 
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తా. అన్వయవ్యతి రేకములంబట్టి 'కారణత్త్యముం జెప్పు 

టకు వీలులేదు. కారణత్వమనం గార్యముయొక్క_ యుత్ప త్తి 
కంకుం బూర్యము నియతముగా నుండుట, పట్టి కార ణత్వము 

కొన్ని స్థలములం దన్గయవ్యతి రకము లను బట్టి నిళృయింవం 

బడును. _ కొన్నిస్థలములయందు ధర్మిసాధకమగు ననుమా 
నముచేతనే నిశ్సయింపంబడును. ఆత్న సిద్ధి బుజ్జ్యాదిరావ 

కార్యము చె నగును. “బుద్దిః ససవమవాయికారణీకా, కా 

ర్య సతిగుణతా్యా” తను. ననువూనమువేత నే నాత్మకుం 
గారణతషముగూడ సిద్ధించును. అన్నిస్థలములలోను గార 

ణత(ం బన్షయ వ్యతిరెకములనలన నే సిద్ధించుననిన చో 

గార్య కారణముల కంతటను నన్నయ వ్యతి రేకానువి థానము 
దృష్టము "కానందున. గార్యమువలన కారణానుమానము 

లేకపో నయ్యుడిని. ఒక వేళ దృష్టమయ్యె నేని వ్రత్యతమువల 
ననే కారణత్వము సిద్ధించనందునం గార్యలింగకమగు ననుమా 
నమునకే యవసరము లేకపోవలసీ వచ్చును. 

తజ్జాతయానువి థానదర్శనాత్సిద్ధిర న్య త్రావి 
న వార్య లె.తథాపీ కోష్టగ త్యానువిపితాన్వయ 

వ్యతి రేక మేవ కార్యాత్కారణం సిద్ధ్యత్ . 
అన్య త్ర తథాదర్శనాదితి చేత్ న, 

బాభేన సంకోచాత్ , వివకే బాధకాభా 

వెన చా వా్యాప్ప దర్శనమాత్రేణ చోత్క_ర్ష 

సమత్యాత్ . అస్య చేళ లే విక్తరో వత్యుతే. 
సర్వవ్యావకానాం స ర్య్వాన్న్రత్యన్వయమా త్రై 

విశెమే, కారణత్వప్రుసంగో 'బాధకమితి చేన్న, 
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అన్వయవ్యతి రేకవజ్ఞాతఆయతయా, వివతే. బా 

ధశేన చ విశేచే, అనతిప్రృసంగాత్ . 

వ్యా. నిత్యవిభుస్థ లే అన్వయవ్యతి రేకాఒదర్శ నేన కథం 
కారణత్వగ్యవా ప్రత్యాశళ ంకాయామాహ, తజ్ఞాతీయానువిథా 

"నేతిఅయం భావః:-జ్ఞూనాద్యన్వయవ్యతి లేకాదర్శ నేవి జ్లానస 
జాతియ రూ పాద్యన్వయవ్యతి రేక ళాలిఘుటాదిజాతీయత్వదర్శనా 
త్కారణత్వనిద్ధిరితి. అన్యత్ర, వ్య _్రైరన్వయవ్యతి రేకదర్శనేనై వ 
కారణత్వధీరితి నిత్యనిభుస్థ లేవి తథైవ భవితవ్యమి త్యాళంక్షతే 
తథ్రావీతి. తన్నిరస్వతి న బాభేనేతి. నిత్యవిభోర్థర్మి గ్రాహక 
మానేన కారణత్వగృవాత్ , అన్వయవ్యతి రేకళూన్య కేనా 
కారణత్యానుమా నే బాధోన్నీ తవతెతరత(ోపాధితన్సాధ్య 
సాధక యో ర్వా విభా ధే నేత్యర్థః సంకోఇాదిత్తి, నిత్యవిభు 
న్యతిరి_కృస్థల ఏవాన్వయవ్యతి రేక ఇరా; కారణత్వ వ, యోజ 
కత్యాదితి భావః. వివకే బౌధకాభావేన చేతి, అకారణత్యాను 
మానే అప యోజకత్వళంకాబాధకతర్కా భావేన చేత్యర్థ కిన 
బాన్గయ వ్యతి రేకళూన్యత్వమ స్తు అకారణత్వందూ ఫ్రీ ‘8 
శం కాయా కారణ ల అన్వయవ్యతి రక శాలిత్గవ్య భి చార 
త్త ౦కారూపల్వేన తద్చాధకః కారణత్వం యద్యన్వయవ్యతి 
"రకశాలిత్వవ్యభిచారి స్యాత్ తదా తత్ప్న/ రరూజ్యం న న్యాదితి 
'తర్కో అ _స్యువెతి వాచ్యం. అన్నయమాత్రా వేశయా అన్వయ 
వ్యతి రకశాలిత్వస్య గురుతయా కారణత్వావ, యోంజక ల్వేన ళో . (WU 'నిరు_క్ట తర్క న్యేష్టావ _త్తిదూషితత్వాత్ . అగురోరన్వయమా 
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తస్య కారణతా ప్ర యోజకల్వె బాధకసద్భా వాద్దుకోరవ్య 

న్వాయవ్యతి రక శాలిత్వస్వ కారణతా ప, యోాజక తేన అన్నయ 

వ్యతి ఈక శాలిత్వాపాదకతర్కో నేష్టావత్తీదూషిత ఇతి నూచ 
యితుమన్వయమా తస్య కారణత్వ ప్ర యోజక కే అతి 
గం బాధకమాహా సర్వ వ్యావకానామితి. 

తా. పటమునుంగార్చి తంతువులకును, ఘటమునుగవార్చి 
కపాలములకును హౌతుత్వము దృళ్యమాన మగుటవలన “చని 

యొక్క_వి శేషమునకు దేనియొక్క_విెెషములో హీతుత్వమో 
తత్సామాన్యమునకు ద తసృమాన్యములో "వాతుత్వ” మను 

న్యాయమువలన సమ పెత కార్య సామాన్యములో దువ్వ 
సామాన్యమునకు "హాతుత్వము సిద్ధించును, దీనినిబట్టి సమ 

వెతమగు బుష్ట్యాదిక మునకు నాకది కారణకత్వము సిద్ధించును. 

గృహ తాన్వయవ్యతిరేకములు గల కారణవ్య_క్రియే 
'కొర్భమువలన సిద్ధించును గాన నగ్భహాఆాన్వయవ్యత్ రేక 
ములు గలయాత్త జ్ఞానాది కార్యము చే నెట్లు సిద్ధించును ? 
మరియు “ఆత్తా అ కారణం అన్వయవ్యతి రేక ళూన్యత్యాత్ 3” 
అను ననుమానము చే నాత్మకు అకారణత్త్యముగూడ నిద్ధించు 

నని యౌశో ంకింపరాదు. 

అన్వయవ్యతి రేక ళూన్యత్వము చే నాత్తయం దకారణ 
తము నను మేయించుటలో వ్యభి చారశంకను నివ_ర్థింవంజేయు 

ననుకూలతర్క_ము లేనందున అకారణత్వమునకును, అన్వయ 
వ్యతి రకళశూన్యత్వమునకును, వ్యా ప్పి సిద్ధి గా నెరదు, "కాన నిత్య 
విఘవ్రకంశు నతిరి _కృమగుస్థలమునం బె అన్వయవ్వతి రేకములకు 
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కారణత్వ ప, యో జకత్వమని తాత్పర్యము. మరియొకటి, అక్యా 
ణత్వానువమూనములో పటేతరత్వరూవమగు నుపాధిలనాడ్ల 
నుండును. 

దృకాంతమగు ఘటరూపాదికమందు అన్వయవ్యతిర్వ్యే 
ములు గ్భహీత మైనందున, గృహ తాన్వయవ్యతి లేకములు 

లేని యాత్మ కారణము కాదని  చెకప్పినచో నీళ్వరునికి జగ 
త్కారణత్వమే సిద్ధించక పోవలనీవచ్చును 

సర్వవ్యాపక మైన యాత్తకు వ్యతిరేకము తేక 
యన్వయమా త్రమునుబట్టియ, కారణత్వముం జెప్పినచో నట్టి 
యాత్త యొక్క. యన్వయము సర్వ కార్యములయందును నుం 

డుటవలన సర్వ కార్య కారణత్వము 'రావలనివచ్చును. కాన 

అన్గయమునకువ లె వ్యతి రేకమునకుంగాడ కార ణతాప్క యోజ 

కతగముం జెప్పవ లెననీ యాశథశంకింపవలదు. రూపాదికార్య 

మును గూర్చి యన్యయవ్వతి రేక శాలి యగు ఘటాడిరూవ 
మగు సమవాయికారణము దృష్టము. అటులనే జ్ఞానాదిక 
మునుగూర్చి సమవాయికారణజాతీయ ముగుటవలన నాత్త శే 

కారణత్వము. ఆత్మయొక్క. యన్వయమువలె ఆకాశ, కాల, 
దిక్కు_లయొక్క.. యన్యయములనాడ సర్వత్ర యుండుటవలన 
జ్ఞానాదులలో నవియు సమవాయి కారణ మేల గాగూడదు ? 

జ్ఞానము ఆకాశగుణమైెనచో శోబ్బమువ'లె జ్ఞానముంగాడ 
శొత్రగ్రావ్యాము గావలనీవచ్చును. కాన జ్ఞానసమ వాయి 

కారణ మాకాశ మనరాదు. 

.. దిక్కాలములు విశేషగుణమునకు ఆశ్రయము గానం 
దున అవియును సమవాయి కారణమని జెవృందగవు. “జ్ఞానము, 
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రహాపమువ లె కార్భగుణమగుటవలన సమువాయి కారణము 

గలది” యను ననుమాన మున్న ౦దున, ఆత్మ కంక నితరమెన 

వానికి జ్ఞా నాడిసమ వాయి కారణత్వము బాధితము. గాన 

యాత్మయే సమవాయి కారణమని చెప్పవలెను. 

మూ తథా హొ, కార్యం సమవాయికారణవద్ద ష్ట్ర 

మితేక్టిద్భషా శ్రాయమపి తజ్జాతియ కారణకం,ఆ శ్ర 

యాభావే కిం వ, త్యాసన్నమసమవాయి కార 

ణం స్వాత్; తదభా పె నిమి_త్తమవీ కిమువ 

కుర్యాత్ ? తథా చానుత్పత్తిః సతత "త్పత్త ర్వా 

సర్వత్రాత్ప్స త్తిర్వా స్యాత్. వఏవమపి నిమి_త్తస్య 
సామన్ధ్యాదేవ నియతదేశోత్సాదే సవవ బేశొ 
ఒవత్యా వేతణయః స్యాత్. తథా చ సామా 

నతో దేళనిర్ధైా ఇతరవృథివ్యాదిబా ధే తదతి 

రికృనిద్ధిం కో వారయేత్ ? నవమసమవాయి 

నిమి లే చోవానీయే. 

తా. దృష్టమగు ఘటా ద్యాశ్ర్రయముగ ల రూపాదికము 

సమువాయి కారణము గలదిగాం. జూడ(బడుచున్న ందున, నద్భ 

సప్టమగు నాశ్తయముగల జ్ఞనాది కార్య ముగాడ సమజబాయి 

కారణముగలదియే యగునని యనుమేయింపనగును. సమ 

వాయికారణమే లేనిచో నసమవాయి కారణముమా శ్రే, మెట్లు 

నీదించును? సమవాయికారణమున, సమవేతమగునడే గడా 

యేసమవాయికారణమనయిడును? మజీయు నవిలేనిచో నిమి 

త్రముజేయు నువకార మేమి ? కాంబట్టి జ్లైనాది కార్యమును 
9g 
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గూర్చియు వై మాడు కారణముల నంగీకరింవవ లెను. అట్లంగీక 
రింపనిచో కార్యమున కనుత్పత్తిగాని, యెల్లప్పుడు నుత్న శ్రి 
గాన్ని అన్ని టియందు నుత్స_త్లిగాని రావలసివచ్చును. 

సమవాయికారణము లేకున్నను నిమి _త్తకారణమువల 
ననే నియత దేళమం దుత్స త్తి సంభవించుననినచిో కార్యోత్ప్స శ్తీ 
కాశ్రాయ మగుదబేశము నంగీకరింపవలెను. ఆదేశమే సమ. 
వాయికానణము. జ్ఞానము వృథివ్యాద్యష్ట ద, వ్యములయందును 

బాధితమగుటవలన వానికంకు నతిరి కృమగు ద్రువ్వమందుండు 

నని యంగీకరింవవ లెను. ఆ ద్రవ్య మే==జ్ఞ నాదిసమవాయికారణ | 

మగునాత్త. అసమవాయికారణ నిమి_త్తకారణములు లేనిచో. 
కార్యము. బుట్టనందున వానినింనాడ నిళ్లై యంగికరింపవల 

అన్వయమువళ ఆత్మకు వ్యతిరేకములనాడ సంభవింప 
వచ్చును. ఎట్లనినః ఇతరసంబంధముచే కారణముయొక్క_ వ్యతి , 

రేక మవ్రయోజక మగుటచేం గార్భమునుశూార్చి యసంబం 
ధముచే నెది కారణమో కార్యముయొక్క యభావమును = 

గూర్చి. యాసంబంధముచే నాకారణముయొక్క యభావము 
చ్రయోజకము. వ్రకృతమున అదృఫ్రాదికార్యమునుగూర్చి 

ఆత్త తాదాత్స్యసంబంధముచే కారణ మగుటవలన తాదాత్స 

సంబంధము చె నాత్తయొక్క_ వ్యతి రకము( భేదము) ప్రసిద్ధము. 

గాన కారణతా వ, యోజకమగు నన్వయవ్వుతి రక కాలిత్వ 

మాత్తకున్నందున నదృప్టాది కారణత్వము సిద్ధించును. 

ల్లో. ఇల్యేషా సహకారిళ_క్రిరసమా 
మాయా దురున్నీతితో 
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మూల త్వాత్వ్రకృ్ళతిః ప్ర చోధభయతో 

ఒవివ్యెతి యస్యోదితా 

జవనోఒసా విరతప్రపంచరచనా 

కల్లోలకోలాహలః 

సాకాశ్సాతీతయా మనస్యభిరతిం 
బధ్నాతు శానా వువు. ౧౯ 

అర్థ. యస్య = ఎవనియొక్క_, ఏషా = ఈ సహకారి 
శ_క్తి = అదృష్ట రూపమగు సహ కారికారణనమ్యు, దురున్నీ తితః= 

ఊహ కంప నలవికానిదగుటవలన, అనమామాయా = సాటిలేని 

మాయయనియు, మూలత్యాత్ =పృవంచ మూలకారణ మగు 

టవలన్క ప్రకృతిః = ప్ర కృతియనియు, వ్ర బోధభయతః= తత్వ 

జ్ఞానమువలన నశించునదగుట చే అవిద్యయనియు - ఉదితా = 

శావ్పంబడినదథో, విరత పృవంచరచనాకల్లో లకోలాహలః, ఏిరత = 

విరమించిన, వపవంచరచనా, వవంచముయొక గా రచనయనె- 

కల్లోల = తరంగములయొక్క._, కోలాహలః = కోలావాలము 

కలిగినట్టియు, సాంతజళాంతుండై నట్టియు (దోషరహి తుండై న 9 

అసౌడేవ=ఈజేవుడు, మమ-నాయుక్క.,మననీ- =మనసు నందు, 

అభిరతిం=తేనను గోచరించిన. నిశ్సయసంతతిని, సాయోత్ = వ వ్రత్య 

తముగా, సామతయాభవన్ =సామ్.గానుండి బధా తు=దృథ 

ముగా చేయుగాక. 

తా. పరమేశ్వరుండు అదృష్టమును సహాకారిగాం గొని, 
నాకు తనను గోచరించిన నిశ్చాయసంతతిని నాకు. గలుగ 
జేయుగాత! యని ప్రార్ధనం జేయుచున్నా (డు. 
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పరమేశ్వరుడు స్వతంత్రముగా'నే తనయిచ్చానుస్తార 
ముగనే ఉ _తృమమధ్య్యమాధమరూప మగు ప్రపంచమున్న 
సృష్టిం చెననిన పర మేశరునికి వైవమ్యుమును, నై ర్స ఫా 
మున్నూ ప్రనక్షమగును. అదృష్టమును సహాశకారిగాః శే 
కొని తదనుసారముగా స్ఫజిం చెననిన నట్టిదోవము వస 
_కృము. గానేరదు, జీవ్రలయొక్క అదృష్టాను సారముగా 
పర మేళశ్వరుండం ఫలృదుండు యని చెప్పబడెను. 

మతాంతరమందు మాయ మయొటుల విచార సాధ్యము 
గాదో అదృషస్టముగూడ నట్టి దె యగుటచే మాయయనియ్య, 
సాంఖ్యవమతమందు పకృతి యెటుల సరస్టమునులనార్హి కాక 
అమో  అశ్లే అదృష్ట్రముగూడ సర్వ కార్యములను గూర్చి 
కారణ మగుటవలన సకృతియనియు జెప్పనగును. 

తత్వజ్ఞానమువలన మిథ్యాజ్ఞనము నశించును. మిథ్యా 
జ్ఞానము, నశించిన చో రృమముగా దుఃఖము నశించును. దుఃఖ 
నివృ_త్తియే మోశత్షము, కాన దుఃఖనివృ_త్తిరావ మోక్ష 
సాధక మైన తత్వజ్ఞానమునుం గలుగంబేయుమని న్గ్కతా 
త్సరర్ణిము. 

మొదటి_స్తబకముయొక్క_ ఆంధ్ర, తాత్పర్య 

వివరణము సమా_ప్పము. 



శ్రీ రామాయ నమః, 

ద్వితియ స్తబకము 
ఆలో 

అంజలా స్తు సును లాలా 

మూ. తదేవం సామాన్యతః సిద్దే అలెౌక్రకే హతా 

తత్చాధ నేనావళ్వంఛ వితవ్యం. నచ తచ్చక్యమ 

జ అయ కాం ఎవి ర్య అదనచడవ నం 
సృదాదిఖిక్ష/ష్టుమ్. న చాదృష్టైన వ్యవహా రః. 

తతో లోకో త్తరః సర్య్వానుభావి సమ్మావ్య తే. 

తా. ఈ_స్పబకమున రెండవవి ప్రతిపత్తి యుపన్యసెంపం 

బడి నిరాకరింపంబడును. 

సృథమ_స్తబకమునః బరలోకసాధనమగు నదృష్ట్రమును, 

నద్దాని( గనుగొనిన వానినిగా నీశ్వరుండును, సాధథింవంబ జను. 

అదృష్టము జన్యము. దానికిం గారణము జ్యోతిషస్టోమాదిక ము. 

జో్యతిష్టోమాదికమునకుంగ ల నదృష్ట్రసా ధనత్వము, కించిద్దుల 
రా 

ఊది అల ణి జ న్ క్ మగుమనకు చృత్యతుము కాదు. మనకు పృత్య తుము కానంత 

మా త్ మున, జోూతిషస్టోమాదికమునకదృష్ట సాధనత్వము 

'లేదనుట సరిగాదు. అట్టియెడ, జో్యోతిస్టోమమునకు స్వర్షసాధ 

నత్వమును బోధించు, “జబో్వతిఫ్రో మేన, స్వర్ష కామా య జత” 

యను 'వేదన్యనవోరమునకు లోపము వాటిల్లును. కాబట్టి 

అట్టి యలౌకికార్థములనుం గనులొనిన, లోకో తృరుండును 

సర్వజ్ఞ్ఞాడు నగు పరమేశ స్రరుం డుండెనని యంగీకరింపవ లెను, 
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వెదవాకగ్థిమునంగల్లు నర్ధజ్ఞనమునం శ్రామాణ్యినిశ్చయ 

ముండినపుడే వెదచోదితము లగు కర్మ లందు వ్రవృత్తి 
కల్టును, వ_కృకుండు య థార్థజ్ఞానమునుబట్టి, తదుచ్చరిత వాళ 

ములంగల్లు శాబ్బబోధయందు స్రామాణ్యము నిళ్చయింష 

బడును. అందటజుకును యాగాదులందు పవృ త్తి కల్దుచుండుటం 
5 ంాం గ జేసీ, వారలకు పద వాక్యమునంగల్లీన శాబ్బజ్ఞానమునం బ్రామాణ్య 

నిశ్చయముండెననియే చెప్పవలెను. అట్టి స్రామాణ్యనిశ్నయ 
మున నచేతీంహంబడు య థార్థజ్ఞాన రూపగుణమున కిళ్యూరుంటే 

ఆశ యమగుచున్నాండు. 

మూ. నను నిత్యనిర్షోప వేదద్యారకో 'యోగకర నీద 

సర్వజ్ఞ దాష్గరకో వా ధర్మసమ్న్రదాయః స్యాత్, 

క్రిం సర మేళ్వరకల్పన యుతి చేత్. 

తా. “న క్షకు భ్రమ వమాదము విప్రలంభము 

మున్న గుదోషములు సంభ నింపవచ్చును. వ_క్టయందలి స్రామా 
ణ్యను సంళయింవంబడినచో తదు_క్షవాకసములం బ్రైమా 

ణము గూడ సంళయగ్ర_సృ మగును. కాయగా, తచ్చోదితకర్మ 
లందు అందజుకును ప్రవృత్తి గలుగక పోవలనివచ్చును, 

వెదమున కట్టిది రాకుండుటశై , వెద మొకనిచే రచియింపం 

బడినది కాదనియు నయ్యది నిత్యమనియు,దానం జేసియే స్వతః 

పృమాణ మగుచున్నదనియు వెవ్పుదుము.. ఇట్లు స్వతః 

ప్రమాణమగు వేదమూలముననే, ధర్మసమ్బ్ర్రదాయము ఉప 
వన్న మగచున్నందున, తత్ప్స్రవ_ర్హకునిగా నిళ్వరు సంగీకరింవం 

బనిలేదు.”అని మామాంనకులును;ో వేద మొకనిచే రచియింవం 

బడిన దనువాదము సరిమయైనను, యోగ, కర్మ లచే నీద్దులగు 
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కవీలాదులమూలమున నే ధర్మసమ్బ్రదాయము. _ నిద్ధించుటం 

శేస్కి తత్ప్రవ_ర్పకునిగా నీశ్వురు నంగీకరింపం బని లేదొని సాం 

ఖ్టిలును అనుచున్నారు. కాని వారివాదములు యు_క్రీసహ 

ములు కావు. ఎట్లన, 

శ్లో. పృమాయాః పరత న్త్రత్వాత్ సర్ల ప్ర ళయసమృవాత్ , 

ప్ర దన్యస్ని న్ననాళ్వాసాత్ నవిధా_స్తర సమ్మవః. ౧ 

తా. వేదజన్యమగు ప్రమ, వ_క్షయొక్క_ య థార్థజ్ఞూన 

మను గుణజన్యమగుటం జేనియు, సృష్టి ప్ర భయము లుండు 

. టంబేసీయు, యోగకర్శసిద్దులై నను కపిలాదులందు విశ్వా 

సము లేమింజేసియు పెటొకరితిని ధర్మసమ్న్రుదాయము 

సిద్ధింపమిం జేసియుం దప్పక నీశ్ళరు నంగీకరింపవలయును. 

మూ. తథాహి:---వ్రమా జ్ఞాన హేత్వతిరి క్తూాత్వ 

ధీనా, కార్య ల్వే సతి, తద్వి శేషత్వాత్ 5,9 వ్ర మా 

వత్ .యదిచ తావన్నా త్రాధీనా భ 'వేదప్రమాఒపీ 

పృమైవభ వేత్ . అస్తి హి తత్ర జ్ఞాన హేతు, 

అన్యథా జ్ఞానమపి సానస్యాత్ , 

తా. అపృమవలే ప్రమ గూడ కార్యమును, జ్ఞానవిశే 

పషము, నగుటం జేసీ, జ్ఞానసామాన్యమునుగూార్చి కారణము లగు 

నాత్మ, మనసు, ఆత్మమనస్సంయోగములకంశు వేజుగు నొక 

కారణమున బుట్టినదని చెప్పవలయును గదా! ఆకారణమే 

న కృయశ్లార్గజ్ఞునము. ప్రమ జ్ఞానసామాన్యసామ్రీ 
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మాత్రముననే గల్టునన్న చో నట్టిసామగ్రి యషప్రమాస్థృ 
మునంగూడ నుండుటంచేనీ య వృమకూడ వమ యయ్యొఢడిని, 

లప, మాస్థలమున నట్టినామ గి తెదందువా! అట్టియెడ నృప్రమ 

జ్ఞానమే గాకపోయెడిని. 

మూ. జ్ఞానల్వే ప్యతిరి_క్షదోపాను ప వెశాదప్ర మేతి 
చేత, వవంత శ్రి దోపాభావమధిక మాసాద్య 

ప్రమావి జాయేత, నియమేన తద వేవ్ ణాత్ . 

తా. అప్రమ జ్ఞానసామాన్యసామ గ్ర జన్యమగుటచే, 

జ్ఞానమైనను ప్రమాస్థల సాథారణముగాని దోషవళమునం 
బుట్టినదగుటం _ చేసీ ప్రమ కానేర దందువా! అట్టియెడ, 
అప్రమాస్థలమున దోషమువళలె వ్రమాస్థలమున దోవభా 

వములినాడ నియతమగుటం చేసి, వమ, దోపాభావా 

ధీనముంగనాడ కానలనీవచ్చెడిని. 

మూ. అస్తు దోషాభావోఒధికో భావస్తు నేవ్యతే బ్రతి 

చేత్, భ వేద మ్యేవం, యది నియమేన దోష 
ర్భావరూ నై రేవ భవితవ్యం, నల్నేవం. విశేషా 
దర్శనా దేర భావస్యాపి దోప త్యాత్. కథ 

మన్యథా తతః సంళయవివర్యయా. తతస్పద 

భావోభావ వవేతి కథం సనేష్యతె, 

తా. పృమనుగూర్చి భావమునకు. గారణత్యము నంగీ 
కరింపని మాకు, వమ, దోహాభాన మాత్రాధీనమగుట యభిమ 

తమే యనుటకు వలనువడదు. భ్ర మవిశేష మగుసంశయ 
మును, విపర్థ్యయమును, వి శేషాదర్శనమువలన జనించుటం చేసీ, 

యభావమగు నిశేపాదర్శనముం౮నాడ దోషమగుట నిర్వివా 
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దము. అభావాభావము ఫావరూవమే యగుటం చేసి అభావ 

మగు విశేషాదర్శనరూపదోపముయొక్క_ యభావము భావమే 
యగును. కాంగా వ్రమనుగూర్చి దోపాఖావమునకే కార 
ణత్వము నంగికరించునట్టి నీను భావమునకుంనాడ కారణత్వము 

నంగీక రించినశ్తే యగును, 

మూ. సానదేతత, శజబే తావది ప లిప్పాద యో 
ఫ్ర టి హై 

శాబ్దీప మేలి చెన్న. 

వ్రత్యతమాదివ్రవమలకు గుణజన్యత్వేను నంగీకరించి 

నను చేదస్థరము విప్రృలిప్పాదిదో షముల యభావముననే 

శాబ్ద ప వ్ర ను "యుత్నన్న మూసటం చేసీ వ _కృయొక్క యథార్థజ్ఞాన 

రూపమును గుణ మ వేత్సంవంబడదని చెప్పుటకు వలనువడ్దు. 

మూ. అనుమానాదచా లిజ్ఞవిపర్యాసాదీనాం ఛావానా 

మపి దోపషళల్వే తదభావమాత్ర ఇ ప్రమా 
నుత్ప తః. 

తా. అనుమితి ఉవమితి మున్న గువానికారణము నియ 

తముగా భావరూవ మగుటచ్చే గుణము లేకున్నను, లింగ 

వివర్యాసాదిదోవముల యభావమాత్రమునం బ్ర బ మాత్త క 

మగు ననుమిత్యాదులు కలుగవలనీ వచ్చెడిని. ప్రమా విశేష 
ములగు వత్యతయానుమిత్యాదులం గూర్చి గుణము "కారణ 

మగుటం వేని, యట్టి శౌబ్ద పృమనుగూర్చియు, భావమైన 

గుణమే కారణమని చెప్పనగును. 

మూ, అన్యత్ర యథాతథా స్తు, శై తు విపలిప్పా 

ద్యభా పె నక్ష గుణా పేతు నా స్ఫీతి నెన్న. 
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తా. వ పృత్భతుమును అనుమితిని ఉపమితినిలనార్ని 

గుణము కారణ మెనను, ఇాబ్బబోధనుగూర్చి వ_క్తృ గుణ మవే 

యమీంవంబడక, వి ప్రలిప్సాద్యఫావమే కారణమగునని యాక్ట్ 

కింవరాదు. 

మూ. గుణాభావె తదప్రామాణ్యస్య వ _కృుదోపావే 

మొనా న్పీతి విపర్య్యయన్యాపి సువచత్యాతి . 

తా. దోపావేశత లేక గుణాభావముననే య ప్రమ 

కల్దునను విపరీతాళంకకుకూడ సులభ మైన యవ కాళ ముండును. 

వూ. అస్ర్రైమాణ్యం వ్ర త్రి దోషాణామన్వయవ్యలి 

"లేశ స్ట వత్ చెన్న. స్రైమాణ్యం వృత్యపి 

గుణానాం తయోస్పకత్వ్యతి . 

తా. “దోననునుండిన య ప వ్ర ను కల్లును. దోషము లేని 

యెడల అవ ప్రమ కలుగదు” అను యన్వయన్యతి లేకములలిట్టి 

అప వ్రమనునార్చి దోషమునకు గారణత్వము సిద్ధించుననినః 

బ్ర గ మాస్థలమునం గూడ నట్టి యన్వయవ్యుతి ౭కము లుండుటం 

శో నుకీమునకుం గసాడ కారణతగ్థిము సీద్ధి నీపించును. 

మూ. పౌరువేయవిషయు వయమస్తు వ్యవస్త; అపా 

రుసేయే తు దోపనివృ త్రై న్స్ ప్రామాణ్యమితి 

చెన్న. గుణనీవృ తె అస్ర్రైమూ=ణ్యన్యావ్ సమీ 

వాత్ . 

తా. పారువే, వేయ వాకమువలనం గల్లు పృమనుగూర్చి 

గుణము "కారణ మైనను, అపొారువే. షేయ వేద వాక్యముల: గల్లు 
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సృమనుగూర్చి గుణము కారణము కాదు. డాని(ంగూర్చి దోవ 

నివృ_త్తియ కారణము అని యందువా! నీమతమున వేద 

మపౌరుషేయ మగుటంజేనస్కి వెదస్థలమున దోపనివృత్తివలె 
గుణనివృ_త్తి గూడ  యుండుటచే పెదవాక్యములనలన 

అల 9 వి నప్కమ గూడ కలుగవలని వ చ్చెడిని. 

. ఇ అవామాణన్నం ప దం నొవల మూ న. ణ్యం న సామర్థ్యం నో లబ్ధి 

మితి చెతి, దోపనివృ త్తేః ప్రామాణ్యం ప్రి 
క ఇరద న వా 9 యాక్ = క సామర్థ్యమువలబ్ధమ ?  లోకవచనితిచెత్తు 

ల్యమ్. 

తా, అ ప్రమనుగవాశ్చి గుణనివృత్తికి సామర్థ్య మువ. 
| 6 అల అరల వళ్ళొ. లై జ అపు 
లబ్బము "కెదందువాః వ్రృవునుగూర్చి దోపనివృ త్తికి మాత్రము 

సామర్థ్య మెం దుపలబ్ధమైనది ? లోకో క్పులనుబట్టి యందుఐ! 
అయ్యడి ఉభయులకును సమానమే యగును. 

మూ. తదసామాడే దోషా వన కారణమ్ గుణవృని ర్తి 
లి _ 

_స్వవర్థ నియనిద్ధసన్ని ధిరితి చేత్, ప్రామాణ్యం 
జల కిల ద్ర వ్ర గు ణమ్వపి తుల్య మేతత్ , 

తా. అవ్రమనుగూర్చి దోషము లే కారణములు గుణ: 

నివృ్తి యవర్థనీయమగు సన్నిధి కలది యనిన చో; వ్ర, మను 

గూర్చియు గుణములే కారణములు, దోపనివృత్తి అనక్టనీయ 
మగు సన్ని ధిగలది యని చెప్పుదుము. 

మూ. గుణానాం దోపోత్చారణప్ర్యయు_కృస్పన్ని ధిరితి 

చేత్, దోషాణామవి గుణో కారణ పృయు క్త 

ప్రతి స్తు. 
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తా, ప్రమాస్థలమున గుణములనన్ని ధి దోపో త్వారణ 
పృయుక్షమనిన, న పృ మాస్థలమునగూడ దొషములసన్నిగ్ధి 

గుణా తారణ పృయు_క్తమని చెప్ప వీలగును గదా! 

మూ. నిస్స (భావత్ఫ మేవమపారుషేయస్య పెదస్య 

స్యాదితి చే దాత్మొన ముపాలభస్వ. 

తా, వేదస్థలమున గుణదోషములు ేనందున నషా 

రుపేయమగు వెదమునకు నిన్న ఫావత్వపృసంగము నచ్చు 

నని నీవు నిన్నే నిందించుకొనుము 

మూ, తస్తాద్య థా ద్వెష రాగాఒ భావాఒవినా ఒ భావే 

ఒవీరాగ దష యోరనువిధాననియమాత్ వ్ర 

వృత్రినివృ త్త ప్రయత్న యో రాగ ద్యెప. కారణ 

క అలి న ఈం కత్యం,న తు నివృత్తి ప్రయత్న బ్వేప హేతుకః, 

వ్రనృత్తిపయత్న స్తు సత్యపి రాగానువిథానే 

'ద్నేషాఒ భావ హేతుక వతి విభాగో యుజ్య తే, 

విశేషూాఒభావాత్ , తథా వశృృతలేఒపి. 

తా. రాగమున్నపుడు బ్వేషాభావనున్నను ప్రవృత్తి 

రూపమగు ప్రయత్నమునుగూర్చి రాగమే కారణము కాని 
చద్వేహోభావము కాదు. బ్వెషమున్నవుడు  రాగాభావ 
'మున్నను నివృత్తిరూపమగు ప్రయత్నమునుగూర్చి ్వేషమే 
"కారణము కాని రాగాభావముకాదు. అను విభాగ 

'మున్నటులనే దోపనివృత్తీయున్నను ప్రమలో గుణమే 
కారణముగాని దోపూభావము కారణము కాదని యిచ్చటం 

గూడ నంగీకరింపవలయును. 
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మూ. తథావీ వేదానామపౌరు సేయ ల్వే నిట్ట అ వేత 

వ_క్షృదోపషత్యాదేన ప్రామాణ్యం నెళ్చ త్ర 

తతః సిద్దె ప్రామాణ్యే నుణాభావఒవి తదితి 
దోపాభావవవ హేతు రకారణం గుణా వతి 
చెన్న, అ'వేతవ_క్షృగుణల్వెన సత్పతవతత్వ 

వ్రసంగాత్ స్వతవవ స్రామాణ్యనిశ్చాయ కంతు 

శంకామా త్ర మనేనాపనీయ తే, దోవనిబంధన 

త్వా త్తస్వ తదభావే_భావాత్, అతో నేద 

మనుమానవ త్సత్స్సతిసాధ నీక రుముచితమితి 

చెన్న. గుణనివృ_ట్టినిబంధనాయాళ్ళం కాయా 

స్పులభత్వాత్ , తస్యాః కేవలాయా అవ్రా 

మాణ్యం ప్రత్వనంగ త్యాన్న శోంకేతి చేత్, 

దోవనివృ స్తైరపి శకేవలాయాః ప్రామాణ్యం 

వత్యనంగత్యాన్నతయా  ళంకానివృదత్తిరితి 
తుల్యమితి. 

తా. “అ వేత వక్షృదోవమగుట చే వేదము ప్రమాణ” 
మనెడి యనుమానమువలన దోపూభావ మే ప్రామాణ్యమును 
గూర్చి కారణముగాని గుణము కారణము కానేరదనిన 
“నవేతవ_క్షృగుణ మగుటవలన పేదమప్రనూణ” మనెడు 
వ్రతివవానుమానము చె నస్రామాణ్యము గూడ సిద్ధింపనలనీ 
వచ్చును. వేదము. నిత్యమగుటవలననే స్వతః ప్రమాణము. 
దోవనివృ_త్తి యప్రామాణ్యుళంకనుమూ త్రము దొలంగించును. 
కాన సత్చ్రతిపతాఛంకకు వీలులేదనరాదు. దోవనివృ_త్తివలన 
దోపనిబంధనమగు శంక నివ ర్లించినను గుణాభావ నిబంధన 
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మగు నస్రామాణ్య నంక యుండుట వే "కేవలగుణాభావ 

మప్రమను *నార్చి కారణము కానందున గుణా భావనిబు 

ధనమగు శంక కవకాళము లేదనినచో గుణరహితంబగు 

దోవనివృ త్రియుం బ్రమనుగూర్చి కారణము కానందున నషా 

మాణ్యశ ౦క నివ_ర్రింపదని 'చెప్పవలసీవచ్చును. కావున దోష 

సహితమగు గుణనివృంర్తి య పృమనుగూర్చి కారణమగునటుల 

గుణసహిాతమగు దోపనివృ త్తి వృమలోం గారణమని చెప్పుట 

యుచిత మయినందున వేదవాక్యజన్యశాబ్బ ప్రమ _గుణజన్య 

మనియు, నాగుణమున 'కాశ్ర యు డీళ్వురుండ నియుం దవ్చక 

నంగీక రింవవలయును. 

మూ. వవం స్రామాణ్యం పరతో జ్ఞాయతే, అనభ్యాస 
దశాయాం సాంశయకతాషత్ , అప్రామాణ్య 

వత్, యదితు స్వతో జ్ఞాయేత, కదాచిద'పి 
x “ బత స్రామాణ్యసంళ యో న స్యాత, జ్ఞూనత్వసంశయ 

వత్. నిశ్చితే తదనవకాకాత్ . న హీ సాధక 

బాధక వమాణాఒఖభావమవధూయ సమాన 

భరాదిదర్శనాదెవాసౌ, తథా సతి తదను సేద 

పసంగాత్. 

తా, వెదజన్యజ్ఞానమునందుం బ్రామాణ్య మనుమా 

నాదికముచే గ్ర హాంవయబడునని చెప్పవలయును గాని స్వతో 

గ్రాహ్యమని చెప్పుటకు వలనువడదు. స్వతో గ్రాహ్యమేయగు 

ననిన జ్ఞాన గహముచేత నే జ్ఞానగతప్రామాణ్యము, గూడ నిశ్చిత 
య (UU ద్ర కా, ( { 

మగునుగాన జ్ఞానత్రసంశే యమున లెం బ్రామాణ్యసంశ యమును 

లేకపోవలసీవచ్చును. కేవలసమానధరృదర్శనమువలన నె: సంశ 
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యము కలుగునని చెప్పుటకు వలనుపడదు. సాధక, ప్రమాణము 

గాని ఫాధకప్రమాణముగాని లేనిసమయమున శేవలసమాన 

ధర్మదర్శనమున్నను సంశయము .కలుగదు. కేవలసమానధర్మ 
దర్శనమువలన నే సంశోయము కలుగుననినయెడల, నెల్ల పుడును 

సంశయ మే యుండవలసివచ్చును. కావున స్రామాణ్యముస్నతోో 
గ్రావ్యామని చెప్పుటకు వీలులేదు. 

> = ర థా మూ. అథ ప్రామాణ్యవద ప్రామా ణన తత్ప్రత్వయ 

దర గనాద్విశేపాఒద రృనాదృవతి శంకేత్యభి 

ప్రాయః తత్కి_౦ వమాణజ్ఞానోపలం భేఒవీ న 
ప ఉద | అ అ ఆర నుపంబ్ధం వమాణజ్ఞాన మేవ 

అల yr] ఇ “rm o న వా పలబ్దమ్! ఆద్య కథం స్వతః స్రైమాణ్య 

గ్ హః ప్రత్యయ వ్రతితావవీ తదవ్రతితెః, ద్వి 

తయే కథం తత్ర శంకా? ధర్మిణ వవానువ 

లబైరితి. యదవీ యుడితి వ్ర చురతరసమర్థ ప్రవృ 

త్యన్య థఖానువత్యా స్వతఃప్రామాణ్యముచ్య తే 

తదవీ నాన్స్. 

తా, జ్ఞాన త్య్వాదిరూవసమానధర దర్శన మున్నపుడు 
యే జీ న 

స్రామాణప్టిజ్ఞాన ముండినను “లది ప్రమాణ మో యను నవథార 

ణాతృకమగు నిశ్చయము లేనందున నీనిశ్చయాభావాత్మక 
విశేపోదర నరూవదోవమువలనం బ్రామాణ్యశంక కలుగవచ్చు 

నని ళంకించ రాదు, పూరమందు స్రైమాణ్యజ్ఞాన ముపలబ్ధి 

మైనవుడు ప్రామాణ్య ముపలబ్దము కదనియా ( స్రామాణ్య 

జ్ఞానమే యువలబము కాదనియా ? ప్రామాణ్య ముపలబ్దము 
ఆ థి న్ థి 
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కాదనినచో, స్వతో గ్రాహ్యమని చెప్పుటయే కుదరదు. రెండ 
వతుమున ధరి యుపవలబ్ధము కానందున దానియందు ర్రామాణ్య 

సంశయ  మునుపపన్నము.  ప్రచురతరమును సఫలమునగ 
వ్ర వృ త్రియొక్క_ యువవత్హికె స్రామాణ్యము స్వతొ గ్రావ్య 

మగుననుటకును వీలులేదు, 

మూ. అన్యథై వోపవల్తెః, రుడితి ప్రృవృత్తిర్ధి యుడితి 
తత్కారణోవ నిపాతమంత రేణానుపద్యమానా 
తమావతీ.వేత్ . ప్ర చురప్తవృత్తిరవీ స్వకారణ 
ప్రాచుర్యం, వచా చ వవృ అః "కారణమ్, 

తత్కా_రణమవీష్థ్రాభ్యు పాయ తాజ్ఞానమ్, తదపీ 
5 జ మ (సారి ద్ తజ్జాతీయత్వలింగానుభన ప్రభ వమ్్ సోవీం త్తి 

యసన్ని క ర్లాదిజన్హా, నతు స్రైమాణ్య గ హాస్య 

క్యచిదవ్యుపరూగః. ఉహయోగే వా స్వతన వేతి 
ట్ 9 చ వం 5 కుత ఏతత్ ? తతః సమర్థ ధృవ _త్లీప్రాచుర్ణమపి 

స్రైమాణ్యస్రాచు ర్యా త్తద్ద(హణప్రాచుర్యాద్యా, 

స్వత_స్త్వం తు తస్య కోోపయుజ్య లే. న హి 
వీపానూనాం ఊ్పడితి వచురా సమన్ధా చ 

పవృ త్తిరంభసితి పాసోవళ  మనశళ_క్తి స్తస్య 

అలో ళ్ ఉట శాలి తా, చువృ_త్తినిగూర్చి ర్రామాణ్య గృహము మాతు 

వయిన-చో వైజెప్పినరితిని ర్రామాణ్యము స్వతో గ్రాహ్యమని 

చెప్పుటకు నవకాశము కలుగును. ప్రృవృ త్తినిగూర్చి ప్రామాణ్య 
గృహము పాతువ్రు గాదు. అరసం దేహమున లన గూడ 
ప్రవృత్తి కలుగును, శీ ఫ్రతర పృవృ_త్తి రుడితికారణసమవథా 
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నము లేక యుపవన్నము కానందున, యుడిక్ ప్రవృత్తి కారణా 
'తేవకమగును. ప్రవృ త్తియందుండు స్రాచుర్యమనంగా ప్రవృత్తి 
కారణవైశిష్ట్ర్రును. వువృత్రినిణూర్చి అచ్చ కారణము. ఇచ్చ 

నసుగూర్చి ఇష్టనాధన తాజ్ఞానము కారణము. ఆజ్ఞ్ఞనము తజ్ఞా 

తీయత్వరూపలింగానుభ వజన్యుము. ఆలింగానుభవ మిర్మద్రియ 

సన్నికర్ష నలనం గలుగును. ప చవ్రువృ్తి తికారణ వరంవరలో ప్రామా 

ణ్యజ్ఞానమున కుపయెరాగ మే లేదు. ఒకానొకసమయమునే నువ 

యాగమున్నను స్వతః రైనా, గపహమునే క యుపయోాగ 

మని చెప్పుటకు వీలు తేదు. కాబట్టి సమర్థ ప కు మువృత్తి త్తిప్రాచు 

రష్టిము ప్రామాణ్యపస్రాచుర్యమువలన గాని ప్రైమాణ్యగ్రవా 

ప్రాచుర్యము వలనలాని వచ్చును, కాని ప్రైమూణ్యముయొక గా 
స్గోత _త్స్యమున శెచ్చటను నువయోగము లేదు. పిపాసకల 
వానికి జలవమందున్న వీపాసాఫాంతినిం చెయుసామర్ధ్యము 

వ్రత్యతము. కాక పోయినను శీ స్లముగా వ్రచురతర “సమర్థ 

మగు పవ సృవృంత్తి త్రి స్వకారణమువలనన కలుగునట్లు స్వతేః 

ప్రామాణ్యగ గహము లేకపోయినను స్వకారణ ప్రాచుర్యము 

పపీననే పృచురతర ప్రవృత్తి యుపపన్నమగును. 

మూ. స్యాటేతత్. ప్రామాణ్యగ్ర హే సతి సర్వ మేత 

నపపద్యలే. నచ సతో యది న స్యాత్ న స్వా 

"దేవు పరతః పక్షస్యానవస్థాదుస్థతదితి చేన్న. 

తా, స్వతః కప్రామాణ్యగ్క గహము లేనిచో స్రామాణ్య 

గవ పా ముండుటయే సంభ వింపదు, అనుమానాదిక మువలన 

ప్రైమాణ్యగ్ర గ్ హాము సంభ వించుటకు వీలు లేదు. నిశ్చితప్రామా 

ణ్యాకమగు పరామర్శశే స్రామాణ్య గ హమునుగూర్చి కారణ 

10 
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త్రము చెప్పవలయునుగాన పరాముర్శయందలీ ప్రావూణ్యనిళ్ళ 

యమునశే లింగాంతర మవేతీంపంబడిన ననవస్థవచ్చును. 

"కావున ప్రామాణ్యము స్వతో గ్రావ్యామనియే చెప్పుట యుచిత్ర 
మని యాళశో ంకింపరాటు. 

మూ. తద హేాఒవ్యర్థసందేవోదపి సర్వస్యోపవ_ల్తెః, 

న చానవస్థాపి, ప్రైమాణ్యస్యావళ్య జ్లేయత్యా 
౬నభుర్ణిపగమాత్ . 

తా. ప్రామాణ్యగ వాము లెకున్నను జ్ఞానమం దస్రామా 
ణ్యళంక శతేనినో నట్టి వ్యవసాయాత్మ కమగు నర్థనిళ్చయము 
వలననే నిష్మంవ ప ప్రవృత్తీ త్హి యుపపన్న మగును. ప్రామాణ్యాను 
మితినిగూర్హి తజ్జనకపరామర్నథరి, క ప్రామాణి గృహముయొక్క_ 

యవేక్ష లేదు. అస్రామాణ్యశంక లేనిచో నగ్భపాతస్రామా 
ణృకమగు పరామర్శము స్రామాణ్యానుమితి సంపాద కమోగును 
గాన జనకజ్ఞానధరిక స్రామాణ్య నిశ్చయాపేత్న లేదు. 
వప ప్రామాణ్యానుమిలేహమం దజ్రానూణ్యళంక లేనిచో 

ననిశ్చిత బ్రామాణ్వకమగు వ్రమాత్మ కానుమితియుంం బ్రైవృం్తి 

సంపాదకము కావచ్చును. గాన సనవస్థాదోషమున | కవకా 
ఛాము లేదు. 

మూ. అన్యథా స్వతః పకేఒపి సా స్యాత్. లింగం 

నిశ్చితమేవ నిశ్చాయకమ్, తత _స్తన్ని శ్పయార్థ 

మవళ్యం లిం గాంతరావే వేమాయామనవస్థేతి చే క్రో . 

తత్కి. యనుపద్యమాన్ 'ఒర్జోఒ నిశ్చిత స స్యోప 
పాదక మాత్సివతి? యేనాషననస్థా న స్యాత్. 



ద్యితిేయ _స్థబక ము. 147 

తా, సప్రామాణ్యమనుమానాదికము చే గ్రపా 

ననువత్షుమున నిశ్చితమగు లింగ మె ్రామాణ్య నిశ్చాయక 

మని చెప్పవలయును. ఆలింగ నిశక్చయార్థము పీంగాం తరము న 

న వేతంవవలయును. ఆయ వేమ్త లింగనీళ ప్పయార్థము తికుగ 

లింగనిశ్చయ మ వేతు.త మగును. ఇట్లు అనవస్థ వచ్చుననిన వో, 
“ఘుటకః ఘటత్వోవన్నిిష్టవి గెప్యతానిదావిత ఘటత్వనిష్ట ప్ర కార 
తాశాలిజ్ఞానవిషయకి ఘటత్య్వ ప్రకా రకజ్జాతతావకష్షల్ ౫, 

అను ననుమానముచే స్రామా రాణ్య గ వాము నంగీక రెంచిన 

భట్టమతమునంగాడ, ప్రామాణ్యసంళమమువలన వీంగము 

సందిగ్ధమగును గాన పింగనిశృయముకొజకు వీంగాంతరము 

"వేతంపనలయును. ఆలింగనిశ్చయముకొరకును లింగాంత రా 

వేకు యావళ్ళకను. కాన ననవస్థాదోవము సమానము. 

మూ, పృత్యమెణ తస్య నిశ్చయా తస్య చ స త్రమైవ 
నిక్వాయకతాగన్నే వమితి చేత్, మమాపి  ప్రక్యే 
కేణ _ లింగనిక్చయాత్తస్థ చ సత్తయైవ 
నిశ్నాయకత్యా నై నె్నవమితి తుల్యం. లంగ 

జ్ఞానస్య ప్రుమాణ్యానిళ యే కథం తన్ని శృయః 

స్యాదిలి చేత్ , అనుపద్య మానార్థజ్ఞానస్రామా 

ణ్యానిశ్చయి కథం తన్నిశ్సయ 9తి తుల్యం. 

నహా నిశ్చాయేన స్వప్రామాణ్య నిశ్చయేన వా 

విషయం నిశ్చాయయతి పృత్ధతుం, అవీతు సస 

_త్రయేత్యు_క్షమితి చేతి, తుల్యం. తథాపి యది 

తల్లింగాఒభాసః స్వా త్తే తదా కావా చేతి చేత్, 

అనువపద్యమానో ఒ-ప్యర్థో యచ్యాభాసః 
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స్యాత్త త్రదాకా వా "తి తుల్యం. సో౭_కి ప్రామా 

ణ్యమాకీవతీత్యుక్సర్ణణ స స చ కృచిద్బాధేే నా 

పోద్యత వ్రతి చేత్, లవీంగేఒ ప్యేవమితి తుల్యం. 

తా, మామతమున జ్ఞాత తారూపలింగము చత్షుర్య 

ద్రియమువే నిశ్చాయించయిడును, చయురింద్రియ మజ్ఞ్జాత మై 

నిక్ పయ జనకమగును గావున సనవస్థ "హారించుననీన నో 

ప్రామాణ్యమున కనుమూనగ్రావ్యాత్వమునంగీకరించిన మామశ్ర 

మునగూడన శే వాదించును, చతురిం ది, ది యరూపమగు వ సృత్యక్ష 

మజ్జాత మై విషయనిళ యమును పుట్టించును గావున చమ్రి 

వ్రయనిశ్చాయముయొక్క_గాని దానియొక్క ప్రామాణి నిళ్చ్ళో: 

మముయొక్క_గాని య వేవ. లేదు. కాబట్టి యనవస్థ "లేదనినచో ' 

నయష్టిడి యుభ యులకు సమాన మే, లింగ మాభాసరూపమై ' 

నచో ప్రామాణ్య నిశ్చాయక మెట్లగుననునదిగాడ నుభయు . 

లకు సమానమే. మామతమున ననుపద్యమాన మాభాసరూప 

మైనను భాధకము లేనిచోం బ్రామాణ్యా మేసక మగునను ' 

నదియు సమానమే. 

మూ, తర్షి ప్రామాణ్యానుమానెఒవి శంకా తదవనై 
ర్న 

పెతినిస్సల ప్ర ప యాస అతి చేత్ , వఏతదపీ తాద్భ 

చే, అనుషపద్యమానోర్థఒవవాసౌ తథావిధః 

కచ్చిత్ యః స వృ 2పి నాఒఫెసః స్యాత్ తతో 

నాళంశేతి చేత్ , లింగేఒ వే బర్టివమిలో సమః సవమాధిః. 

తా. కారణముఖ మైన యనవస్థ వారించినన్తు ఫలముఖి 

మైన యననవస్థ యుండును, “జలజ్ఞానము వ వ్రమాయను నను 

మితియం దస్రామాణ్యళంక యున్నచో నర్జిపద్ధి కాదు. "కావున 
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చానియందు శ్రామాణ్యనిశ్చాయమూావళ్యకము. దానికొరకు 

మరియొకడాని నవేకీంచినచో, నన నవస్థాదోషము కలుగునను 

నదిగాడ నుభయులకు సమానమే. న్వవ్నమందుం గూడ నా 

భాసరాపము గాని యనువద్యమాన మైన దానివలనం గపౌడు 

సాను "ణ్యానుమితీయందు ప్రామాణ్బళంక కవకాళము కేదని 

వెప్పుటకూడ నుభయులకు సమాన మే, 

మూ. కకక నర సావర్థి యఃస స్వ వ్నేఒవినాభాసః సా వత్. 

యదనువలం'ఖి వభ, మావకాశో మన 
లంభి చ తద్బాథవర్థవస్థా. అన భా మొ తథా 

భూతస్వావి వ్యఫిచాే సావీన స్యాత్ . మూ 
భూదితి చెన్న, భ వితవ్యం హా తత్వా(త 3S 

విభాగేన, అన్యథా వ్యాఘాతాత్ - కథం హి 

నియామకని శృెషవి శెఫకపలం శే వివిపరీతారోపహ, 

తథాఖా'వ వా తేదతిరి కృవి "సేషపూనువలం ఖే కథం 

బాధకమ్ తదభావే త త్వ బాధస్య కథం భ్రాన్స 

త్వమితి. 

తా. ఎద్దాని యుపలంభము లేనపుడు శు క్రియందు 

“రజతముిను “ భ్రాంతియు, ఉపలంభ మున్న పుడట్లి శ్రమ 

యొక్క_ నివృత్తి లయం గలుగునో యట్టి శు _కత్షమేషోనా 

భాసరూవమని లోక కసిద్ధ మెయున్నది. కావ్రన స్వవ్నమందట్టి 

యనాభాసరూవమగు వస్తువెద్దియో చెప్పుడు. _వెరితి బాధ్య 

బాధక భావమొప్పనిచో, "బాధ్య బాధకవ్యవస్థయే లేకపో 

వలసి వచ్చును. "లగేకమున బాధ్య బెధకవ్యువస్థ "లేకపోయిన 

తత్త్వ్వాత త్స (విభాగము "లేకపోవలనీవచ్చును. (తత్త్వమనంగా 
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బా 'కజ్ఞూానవిషయము. అతత్సగమనయా బాధ్యజ్ఞానవిషయమ్సు 
రజతత్యరూవవి శే పోవలంభ మున్న వుడును భ్రమ నంగీకరించిన 

యొడల, భాంతి య థార్థమగును గాన రజతమునకు బాధ 
త్వనును శు_క్లిత్యాదివిశిష్టమునకు_ బాధకత్వమును. లేక! 
వలన్ వచ్చును. 

మూ, స్యాదేతత్. వరతః ప్రామాణ్యేఒవి నిత్వత్యాబ్యే 
దానామన వేతత్వం, మవహాజనపరి గ వోచ్చ 

స్రామాణ్యమితి కో విరోధః? న. 

తా, “వారు మేయమగుళబ్దమువలనం గలుగు జ్ఞానము 
యొక్క ప్రామాణ్యమనుమానాదికముచే గుపాంవయిడినను, 
పెదము నిత్యమగుటచే వక్ష లేనందున వేదజన్య శతాబ్ద ప్రమ 
న్యక్తిగుణాధీనము గాదు. అప్తోకృత్వము లేకపోయినను, 
మవహోజనపరి గ హమునలననే వెదజన్య జ్ఞానమునకు బ్రామాణ్య 
సిద్ధికలుగునని చెప్పుటచే నెట్టి విరోధము లేదిని యాళంకించ 
రాదు. 

మూ, ఉభ యస్యావ్యసిద్ధాః. 

తా. వేదమునకు, నిత్యత్వము మవాోజనపరిగ్భపీ? 
తత్వము అనునీయుభ యమనిద్ధము. 

మూ. న హి వన్తా వన తావన్ని త్యాః. తథాపి ఇదా 
నీం శ్రుత వూరో! గకారో నాన్మీ, నివృ_త్తః 
కోలావాల ఇతి ప్రత్య తెకైవ శబ్దభ్షంసః ప్ర 
యతో, న హీ శొబ్బవవాన్య త్ర గతః. అమూర్త 
త్యాత్ . నాప్యావృత్త, తతవవ సంబన్ధవి చ్భేదా 
నుషప త్తేక నావ్యనవ హితః శొతాఅవ థానే౬వ స్త్ 
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నువలబేః. నావీంది యం దుష్షం, శచాంతరోవ 
య UU రు ది 

లబ్లః. నాపి సహశకార్యాంతరా౬ భావః అన్వయ 

న్వతిరేకవతః తస్యానిబ్ధైః. నాప్యతీం ద్రియం, 

తత్క_ల్పనాయాం వమాణాఒభావాత్ . అన్య 

థా, సుటాదావపి తత్కల్పన్నావుసంగాత్ . నచ 

నే బ్రనిత్యత్వసిన్దా" తత్క_ల్ప నేతి యు_క్షమ్, నిరా 

కరిష్యమాణత్యాత్. 

తా. “పూర్యముశ్రుత మైన గకార మిప్పుడు లదు 

“కోేలాహలము నివృ_త్తమినెడు ప్రత్యత.ములలో ళబ్దధ్వంస 

విషయమగుటశచే, వర్ణము లనిత్యములనియే చెప్పవలెను. 

అమూ_రము లగుటవలన, శ్రుతవూరషమగు గశకారమును 

కోలాహలమును వేజెక చోటికి వెళ్ళినవనిగాని, ఇతరములగు 

వ స్తువులచేం గవ్పంబడినవనిగాని చెప్పుటకు వీలులేదు. సావ 

థానమనస్కు.. లకు గూడ ననుపలబ్ధము లగుటవలన శ్రోత యన 

వహితమనస్కు.డని చెవ్వుటకును కీలు లేదు. శ'భ్రాంతేరములు 

వినబడు చున్న ందున నిం ద్రియము దుష్ట్రమని చెప్పుటకును 

వీలులేదు. అన్వయవ్వతిరేక శాలియగు సహ కార్యంతరము 

'లేమిం జేనీయే శబ్దము వినిపించుట లేదనియు చెప్పుటతగదు. శ బ్బ 

మున కతిం ద్రి యత్నము ప్పీంచుటకుం చి మాణ మేమియును 

లేదు. ప్రమాణము లేకున్నను శోబ్బమున కతీంద్రియత్వముం 

గల్పించిన చో ఘటాదులకుంాడ _నతింద్రియత్వముంగల్పింవ 

వీలగును. శబ్దనిత్వత్వము నిరాకరింపంబడుచున్నందున “శబ్ద 

మునకు నిత్యత్వము సిద్ధింపంగా నతిం ద్రియత్వమును కల్పించే 

దమినుమాట సరికాదు. 
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వ శి 
వం న మూ. య త్యేకదేశిని నె వమిచ్భంతి, తా౯ా ప్రత్యు 

చప, వివా దాథ్యాన్తః కబ్బప్కృధ్వంసః త్తం 
(ద్రియగ్రావ్యూః వఐంద్రియ కాఒఖావత్యాత్ . 

తా, “అభావ ప్రత్యతమునుగూంర్చి (వ్రత రరాగియోగ్య 
తయు నథి కారణ యరూగ్యతయుం (బ్ర యోజకములు. సృకృ్ళత్ర 
మున, కొబ్లధ (ంసాధికరణమగు నా కాళ మయోగ్యము గాన 
“కోేలావాలము నివృ త్రము” అను వపృత్యత, మువపన్నము 
గాదు. మరియు నభావవ్రత్యవ్ ముస నిం ది యసంబద్లవి శేష 
రాతయే సన్ని కర్ణ గానియిం, దియ వి ఇషణత సన్నికర్ష గాదు, శంబట్ట వెనుకటి ప్రత్యతమువవన్నము గాదొని యాశంక్లి 
చినచో శబ్బధ్యంస కిం దియగ్రాహ్యత్వము, “అశ్లూయమాణ 
శబ్బధ్యంసః. అంద్రియగ్రాహ్య, తంద్రియగ్రావ్యూ వతియోగి 
కత సతి, అభావత్యాత్ 3 ఘటాభావవత్”ొ అను యను 
వమానాదికము చే సాధించంబడును. 
వా, నై తదవమ్. అంల్రయౌాజఒసన్ని కృష్ణ తాషదతీం 

ది యూథార త్వాద్వేతి చెన్న. 

తాళ బ్దధ్య్వంస వంద్రియసన్ని కృష్టము 'కాకవోన్సట 
వలనను, అతీం ది యమగు నాకాశకాదికమా భారముగా గల 
దగుటవలనను, అంద్రెయ గ్రాహ్యామగుటకు వీలు లేదని యాళం 
కించరాదు. 

మూ. ఇదం వ్యాపా ద్యుద్భావనం వా స్యాత్? వ్యావ 
కానుపలభ్ట్యా సత్నతివతత్వం వా? 
తా. కయ్యది వ్యతిరేకముగా నుపాధియొక్క_ యుద్భా 
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వనమా ? సత్స్రతివక్" ద్భావనమాా ? యిది న్యత రకముగా 
నింద్రైయసన్ని కృష్టత్వము గాని, ఇంద్రియ గ్రావ్యూధికరణత్వము 
గాని యుపాధి యనియా నీయాశయము. 

మూ. న వథమః, స్వరయావయోగ్యతాం ప్రత సహా 

కారయోగ్యుతాయా అనుపాధిత్వాత్ , తస్వా 
స్వామ వృేక్యైవ సర్వధా వ్యనస్థి లః. 

తా ఉపాద్యుద్భావనయని శవ్వుటకు వీలులేదు? 
సాధ్య వ్యాపకము సాధనావ్యాాపకము  నగునది యుపాధి, 
లెంద్రియసన్ని కృష్ణత్వ రూప సహశారియోగ్యత న వేతీంచియే 
స్వరూవయోాగ్యుత (వ్రత్యతవిషయత్వము) ఉండును. ఇం డ్రి 
యనన్ని కృష్టత్వము వత మైన కొబ్బభ్యంసయం దున్న ందున సాధన 
మగు టైంద్రియ కాభావత్వమునకు వా్టపకమగును. గాన 

నుపాధియగుటకు వీలులేదు. వృత్యతవిషయత్వము త్రర్థణుక 
మందున్నది. త్రర్థణుకమం టైంద్రియకాథారత్యము. లేదు. 
గావున ప్రృత్యతృవిషయత్వరూపసాధ్యమున కై ౦ద్రియకాథా 
రత్యము వ్యావకము కాదు. అభావత్వరూవ పకుధ రావచ్చిన్న 

సాధ్య వ్యాపకత్వము. వివత్సీతనిన నష్టాశ్రయ ద్రవ్య 
భావమం దై ౦ ద్రియ కాథారత్వము "లేనందున నావత్షేమునం 
గాడ నా థ్యావ్యావకత్వము వచ్చును. గాన వైంద్రియ 

'కాథారత్వము కూడ నుపాధి యగుటకు వీలులేదు. 

మూ. స్నాపై స్టెరద్రియ కాథారత్వ్వప్ర్క్యయుక్తం అభావస్య 

(వత్యతత్వం, ధ రాద్య భావస్యావీత థాత్వ వసం 

గాత, అతవవ నోభయ ప్రయు_క్టమ్. 
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తా. విషమవ్యా ప్పస్థలమందు సాధ్య ప్ర యోజకక్సే 
యువాథి గానక్క_డక్క_డ గానవచ్చుచున్న ది. “ధభూమవాన్ _ 
వహ 8 అనుస్థలమున ధూమ, యోజకమగు నా స్ట్రేంథన 
సంయోగముపాధి. అట్టు, ఐం, ద్రి య కాథారత్యము ప్రత్యక్ష 
విషయత్వరూవ సాధ స్రమునందు స యెోాజకముగాదు. ప్రయో 
జక మైనచో నలంద్రియమగు ధ ర్థాద్య భవ మైంద్రియకమైన 
యా తాథారక మైనందున వప్రత్యతీము కావలనీవచ్చును. క్రన్వు 
నింద్రియనన్ని కృష్ణ తె సం ద్రియకాఛారతగములు రెండును 
గూడ యుపాధియనుటకు వీలువేదు. 

5 re గిది 9 9 మూ. నావి ద్వితియ ప్ర థమస్యాసిద్ధః అధి హిగ్రొత 

కబ్జా భానయోాః స్వాభావికో వి శెప్యువి శెషణ 
భావ. విశెవ్య స్యాతీం దియ త్యాత్ కథమైం 
ద్రియకవిశిష్టజ్ఞానవిషయత్వం, తథా విశేవ్యమ 

= m= వ్యవస్థాపయతశ్చ కథం వి శిపణత్వేమితి చెన్న. 

తా. సత్ప్రతిపమో ద్భావన మనినచో, “శబ్దధ్యంస ఏం 
ద్రీయాసన్ని కృష్ణ మగుటవలన నిం ద్రియా గ్రాహ్యమిని చప 
వలయును. శో తృమునకు కబాభావమునకు స్వాభావికమగు 
విశేష వి శేవ్య భావసంబంధ నున్నందున ఇం, ద్రియాసన్ని కృష్ట 

శ్రోత్ర మలింద్రియమగుటవలన శోబ్దధ్యంస ప్ర తకు విష 
యత్వరూవవి శేష్యత్వను నొ త మునకును అణి వి శష్యవ్యవ 

వన బేయని ఛబద సకు శో క విశే కగమును స ఛవింప 
స్థాపన ద్ధి సంస రత్త మణ! గ్ సంఖ వింహః 
దని యాశంకింవరాదు. 
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మూ. తథా విశెహ్యవ్యవస్థాపనాయాః ఫలత్వాత్ . 

నతు తచేన విశిషణత్వం ఆత్మాశ్రయ ప్రసం 

గాత్ . విశేషణభా వేన సమవాయా=.భావ రుకూ 

ర్షహణం, తే తథా గ్ హణ మేవ చవి 'శేవణత్వమితి. 

తా. తది శేషణత్వము తద శెహ్యకవిశిష్టబుద్ధిజనకత్వ గర్భి 

తమన్న చొ 6 బూరోో కృ కయాశ౦క కవ కాక్ మందును. గాని 

నిశేషణత్వము విశిష్ట్రబుద్ధి ఘటితమని చెప్పుటకు వీలులేదు. అట్లు. 

చెప్పిన విశిష్టబుద్ధియున్న ప్పుడే తద్ధ్వ జితవి*ె శషణత్న ముండును. 

దానివలన విశిష్ట్రబుద్ధి కలుగును. కావున విశిష్టబుధ్యధీన మే విశిష్ట 

బుద్ధి యగుటచే నత్తా శ్రోయను వచ్చును. 

మూ. తస్తాత్ సంబన్నా  సరమంతశేణ త్రదుపల్ని [న్రుసుల" 

వత్యమేవ & పీ తయో నైవ చ విశిష్ట పృతరయ 

జనన యోగ్య్వతావి శేషణలేత్యుద్య శే; సాచాత్ర, 

దుర్ని వారా. ప ప్రతి యోగస్టధికర 'ణే్న స్వభావత 

వవాఒభావస్య  మిలితత్వాన్ . 

తథాపి తయాతళై న వ ప్రతీతి కర్తమ్యేతి చేన్న. 
తా. విశేహణుతారాస సంబంధమునకు వనిశిప్టజ్ఞానము 

ఫలము. గాన, నయ్యుది విశ శెమాత్షమున నంతర్భూతమని 

చెప్పుటకు వీలులేదు. వి శెమణతమనయగా విశిష్న ష్ష్రవృత్యయజన 

నయోగ సత్వము. అట్టి యోగ స్రతాయావవి శేవణక్నేము శబ్ద 

ధషంసకు స్వప్రతియోగిశబ్దసమవాయి కారణమగు నాకాశ్ 

ముతోం గూడ స్వతన్బిద్ధము గ మిళిత మైయున్నది. 

అట్టి స్వాభావికమగు విశేషణతారూప సన్నికర్ష వలన కోత్త 

విశేష వికమగు పృతితియేల కలుగ రాదని యాశంకించరామ. 
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మూ, గృహ్యనూణవిశేద్యుక షా నచ్చిన కడా 

వృేః,అన్యథా సంయుక్త కసమవాయేన రూపాదా 

విశిస్రవికల్పధీజననదర్శనాత్, గంథాదావపీ 

తథాత్వప్ర వసంగాత్ . 

తా. వి శెమ్యము యోాగ్యమగునపుడే, యోగరితవలన, 
తద్వి శెవ్యకము గు విశిష్ట్రబుద్ధి కలుగును. వ్రకృతమున నా కాశ 

మతీం ద్రియ మగుటవలన నాకాళము వి శెవ్యము గా౭గల 

నిశిష్ట్ర బుద్ధి విశషణళతా సన్నికర్ష వలనం గలుగదు. అట్లు గళ్లు 

ననిన *రూవవాన్ సుటకి యను వ్రత్యుతేము సంయు సమ్ 

వాయ వసన్నికర్ష చె చతురింది, యమువలన కలుగునటుల 

'న్రూణసంయు క్ష మనా యదారన్నికర్స కర చే ఫ్రూణమున 

కయూగ్యముగు పుష్పమును వి శేష్యముగాం జేసీకొని గంధ 
ఆ శ్రి వత్పువ్వ్పం” అను ప్రత్యతుము గూడ ఫ్రూణమువలనం గలుగ 

వలసివచ్చును, ఘ్రాణమువలన నట్టి ప సృతతుము గలుగుట 

లేదు. మణియేమన “పు ప్పేగంఢణో యనిగాని “అయం 
గంధకి” అనిగాని వృతనతేము కలుగును. 

ఆలి 
మూ. తథాపి నేం ది యవి శేషణతయా కస్ఫ్టచిద్ద9హా 

అందృష్టమ్, అవి తిం ది యసంబద్లవిశేవణతయా, 
రి ఈ థి 

సా చాతో నివ రే బ్రతి వెన్న. 

తా. కింది డి యవి శేషణతారూవ సన్నికర్ష వలన నఖావ 

పృత్యతు మెక చను గలుగుట లేదు. ఇంద్రి యసంబద్ధ విశేషత 
వలన నె యభావ ప త్యక్షుము కలుగును. శష్టధ్యంసకు నిం,దియ 
వ ww ది WW 
శషణతారూపసన్ని కర్షయె యున్నది. గాన దానికిం బ్రత్య 

కత్యమెట్లని యాశంకించ రాదు, 

లి 
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వరా. అస్య ప తిబంధస్య ఇం 

సంబన్టివిషయ త్యాత ._ అన 

వాయేన గంథాదావుపలబ్థిదర్శనాత్ , సమవా 

యేనాఒదర్శనాత ం శబ్దన్యాగ్యృ హణ వసంగాత్ . 

తా. ప్రం,ద్రియసంయు_క్రమగు ఫఘుటాదులయందుండు 

నభానముయొక్క_ ప్రత్యక. మింద్రియసంయు క్ర విశేవణతా 

రూపసన్ని కర్షవలనం గబ్లినను శబ్దధ్వంసయొక్క_ ప్రత్యతుము 

మా శో మిం, ది యవిశేషణతారూపసన్ని కర్ష వలననే కలు 

గును. ఇంద్రియ సంబంధమునకు వృత్యతజనకత్వము నంగీక 

రించనియెడల ్రాణసంయు_క్షసమవాయము చె గంఛాది ప్రత్య 

తము కలుగుటవలన న్రొత్రసమవాయముచే శ్రబ్దాది ప్రత్య 

కము కలుగకపోవలసీవచ్చును. కాన సాతూత్పంబంధమువల 

ననే ప్రత్యతే. మువవన్న మగుచున్న౦దునం బరంవరాసంబంథా 

శ్రాయణ కవసరముండ దు. 

వైగ్రంథమువె సత్ప(తివమోనుమానమునం బ్రాథమ 

హేతువు అనిద్ధమని చెప్పబడినది. 

వంక ద్వితీయానుమూనము విమర్శింతము. 

మూ. నావ్వభావల్వేసతీం ది యాథార త్వా త్స త్ప్రతివ 

తత్వం, యోగ్యతా విర హప్రయుక్త త్వా 

దాగి స్తేః న ఇాతీిం డ్రి యాథారత్న మేవ తస్వ 

యోగ ర్పితావిర పా, తద్వివర వ్రపైఫ్రన యూ గ్య § 

తాప శ్రే, న వైవమేవు ధన్యాదివ్రధ్వంస 

గ్రహణ వ్రసంగాత్ 
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తా. “ళబ్దధ్యంన యభావమును ఆతీం ది ద్రియాథారము 

నగుటవలన నిం ది ర్రియాగ్రావ్యామ”ను నీయనుసూనము గహాడ్డ 

యోగ సృళావిరపోరూపమగునుపాధితో గనాడినదగుటవలన్వ 

దుల్యబలము గాదు. అతీం ది ద్రియా థారత్వము యోగ్యతా 

విరహము గాన నట్టి యూగ్యతావిరవాము సాధన వ్యాప్య 

మగుటవలన యోగ్యతావిరహామున కుపాధిత్వము సంభావింవ 

దని యాళంకించరాదు. అతిం ద్రి యూథారత్యమే యోగ్య 

తావిరహమైనయొడల తద్విరహమైన ఐండి, యా థారత్యమే 

యోగ్యత యనిచెప్ప వీలగును. అట్లు చెప్పిన ధ ర్థాద్యభావ 

మునకుం గూడ వృత్యతత్వము వచ్చును. 

మూ. దృ ళ్యా థారత్వం దృళ్వవ,తియోగితా చెతి 

ద్యయమవ్యస్య యోగ్య లెతి చేన్న. ఉభయని 

రరూవణీ యత్వనియమాఒనభ్యుపగమాత్ “వతి 

యోగిమా త్రనిరూవణ యూహ్య భావః. 

తా, దృళా్థథారత్వము దృశ స్థ వృతి యరూగికత్వము 

అను నీరెండును గలిసియే యోగ్యత. ఇట్టి యూగ్యత 

"లేనందున నే ధ ర్థాద్యభావమునకు వ్రత్యతత్వము లేదని 

చెప్పుట సరిగాదు. వలయన, నభావ ప్రత్యవీములో పతి 
యోగియోగ్యతశే ప ప్రయోాజకక్వ్టముగాని యధికరణయూగ్య 

'తకుం గూడ ప ప్ర యోుపకత్వ మొప్పుట శాస్త శ్రగ్ద్ధము గాదు. 

చమూ, అన్య థ“హా హభూతలే ఘటో నా_స్త”త్యెషావీ 

బీలిః వత్యషా న స్యాత్ . సంధో గో © 
హ్యృత్ర నిషిధ్ట తే, తదభావళ్చ భూతలవద్ద్య 
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కేపి వర్తతే, తత్ర యది ప్రత్యతతయా భూత 

లస్యోప యోగో ఘటస్యాపి తక్షైవ స్యాదవిశే 

పాత్ . అథ ఘటస్యాన్యథోపయోగ్క భూత 

లన్యావ్యన్య థై వ స్యాదవిశెపాత్ , కథ మన్యు 

-ఢేతిచేత్. 

తా. అశ్లే మైనచోోభూత లెఘుటో నా_స్టిియను ప్రతీతి 
పృత్ళత రూపము కాకపోవలసివచ్చును. ఘటాభావ ప్రతి 
యోాగియగు సుటమునకు భూతలము సమవాయికారణము 

కానందున నీ ప్రతీతి భూతలమందు ఘటముయొక్క_ ధ్వంస 

ప్రాగఖావముల  నవగహించుననుటకు వీలులేదు. కావున 
ఘటసంయోగనిమేభ మే యూపప్రతీతిలో విషయమని చెప్పవల 
యును. ఆఘటసంయోగము భావిఘటమునకు కాబోనునది 

మైనచో దానియొక్క. సప్రాగభావమే విషయమనియు నతీతమై 
నచో, ధగ్ధంసవిషయమనియు, నెప్పుడును "లేనిదై నచో, నత్యం 

తాభావము విషయమనియుం జెన్చవలయును. అట్టి సంయో 
గముయొక్క.యభావము భూతలమునందువ తె ఘటమునందుం 

గూడనుండును. ప్రృతియోగ్యధికరణ పృత్యతీముల రెండిటి 

వలనను అభావ ప్రత్యతము గలుగుననినవోనధికరణవమగు 

ఘటము లేనందున దత్న్రత్యతు.ము సంభవించదు. అధికరణ 
పృత్ళతుము లేనందున వెనుకటి వశీతికి వప్రత్యతత్వము 

లేకపోవలనసీ వచ్చును. వెనుకటి వ్రత్యతములో ఘటము 

నకు మరియొకరీతిని యువయోగమన్న చోవిశేషము లేనందున 
భూతలమునకుంనాడ మరియుకరితి నువయోగము చెప్పవలని 

వచ్చును. మరియొకరీతిని యువయోగ మెట్లందువా ! 
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వూ. ప్రతియోగినిరాపణార్థం అభావసన్ని క క్లార్థం 

చ. తత్ర పతి యోగినిరూవణం సృరణలశతుణ 

మనుపలభ్యమా నేనాపీతి న తదర్ధమధ్యత.గోచ 

రత్వమ వేశ భయమన్యతరస్యాపి, కుత ఉభ 

యస్య. 

తా. ప్రతియోగినిరూవణకొరకుంగాని యభావసన్ని 
- కర్ష కొరకుగాని యువయోగమని చెప్పవలయును. అందు పకి 

'యోగిస్తరణ రూవమగు వృతియోగినిరూవణము వ్రతియో॥ 

వ్రత్యోతుము "కాక పోయినను, అధికరణను వత్యతుము కార 

పోయినను, సంభ వించుటంట్టి యా రెండిటిలో నొక్క_దాని 

వత్యతమును అవసరము లేదు. గాన నుభయమున కుక 
యోగము లెదనుసంగతి వేజుంజెప్ప నవసరము లేదు. 

మూ, సన్నికర్ష స్తు భూతలఘుటనం యో గాభావన్యేంద్రి, 

యేణసావొన్నా ప్పి. యేనా సీ కేనావీ యదింద్రి, 

యం న సన్ని కృమ్యేత కథమివ తం గముయేత్ ! 

నచా పలబ్థ కలభమానాభ్యా మే పెంద్రియం 

సన్ని కృష్యు , ఇత రేతరాశ్రయ ప్రసం గాత్ 

_ __ అభావసన్నికర్షకొరకని చెవ్చీనచో నాయభావమునకు 
నిం ది యమునకు నాతాత్సన్నికర్ష సంభ వింపదు వూర్వమందుప 
లబ్ధమైన భూతలముతొొ గాని బరమం దుపలవ్వ్వమానమగు 
భూతలముతోంగాని యిం ద్రియము సన్నికృష్ట్రమె యభావ 
వప్రత్యతేము. గలుగంబేయుననినచో, నువలబి కలిగిన పిదప 

' సన్నికర్ష యుందద నంతరమువలబ్టియు నని యనో్యోన్యా శ్రయము షె థ్ WU 
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వచ్చును. కావున నభావప్రత్యవములోం బ్రతియోగి 

'యోగ్యత్వమె తంత్రముగాని యధికరణ'రురాగ్యత్వము తం 

త ముగాదు. 
Uy 
మూ. తస్తాత్సన్ని కె సతి యోగ్య త్వాద్భూతలమ 

ప్ర్ఫుపలభ్య తె. నతు తన్యోవలభ్య్యమానత్వ 

మభావేపలచబ్లరంగ మితి యు _కృముత్ప్సత్స్యామః. 

ప పకృతి తు న వ్రతియోగినిరూవణార్థం తదువ 

యోగః, తస్య సాయాగవదాభారా౭ నిరూప వ్వ 

తాత. నావి సన్నికన్షార్థం, తదభావస్య సామా 

దింద్రి యసన్ని క రాదితి. న చేదేవం, కుత ఏషా 

ప్రతీతి రిచానీంశ్రుతపూర్వో శబ్దో నాస్తితి? 

అనువమూనాదితి చెన్న. 

తా. కనుక సన్ని కర్ణ యున్నయెడల యోగ్యము గాన 
భూతలమునం గూడ పృత్భతుమైనప్పటికి నాప్రత్యతు మఖా 

వ్ పలబ్ధి కంగము కాదు. 

ప వృకృతమున శొబ్బ్దభషంసప్క త్యతుములో శొబ్బనిరూవణ 

ముననై. యధికరణగ వా చేతు శేదు. శబ్బనుం సంయోగము 

వలె సాథారనిరూపన్టముగానందున సం యాగ గ్ గృహ మధికరణ 

గ్రహము నవేతంచునటుల శోబ్బ్దగృవహాము అధోోరణ గ్రవాము 

నదీకీంపదు. శబ్బధ్యంసకు నిం ట్ర్ సయముతోం సూడో సాతూా 

క్వన్నికర్ల యుండుటవలన సన్ని కర్ష నిమి త్హమె గూడ  నధిక 

రణ గృవా వేత, లేదు. అధికరణ గ వవ శబ్బధ్యంస పృత్య 

క్షవపలో నుండవలెననిన చో“ శ్రుతేవూర్వమగు గగారమివుడు 

ll 
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లేదు.” అను ప్రాత్యతీక ప్రతీతి కనువవత్తి వచ్చును. బది యన్ల 
మితి రూవమనుటకు వీలులేదు. 

మూ. శబ్దన్యేవ పమీకరణే పేౌతోరనాశ్రయత్యాత్. 
అనిత్యత్వమా త్రసాధ నే అభావన్య నియతకాల 
త్యాఒనీ ద్రేః.అ కాళ స్య వత తే తేద త్తయా౭ను 
లభ్యామానత్వస్య హేతోరనై. 'కాంతికత్యాత్ , 
శొబ్బ్దసద్బావకాలె౬పి తన్య సత్వ్వాత్ . నవం కాల 
వవేఒవీ దోపాత్. 

తా, అట్లయిన, శబ్లమందు ధ్యంసను శ బ్రసత(కాలమం 
దువలభ్యమానత్వరూవ హేతువువలన  సాధించవలయును, ' 
శొబ్బభ్షంస యున్న పుడు వె "హీతున్రు శబ్బమందు బాధితమైనం 
దున స్వరూపాసిద్ద మగును, ధ్వంస లేనపుడు హేతువు పక్ష 
మందున్నను ధ్వంసరూవసాధ్యము "లేనందున బాధితనుగును, 
శబ్బమందు ధ్వంస పత యోగిత్వమును సాధించునెడల ఒకా 
నొకసమయమున ధగ్థంస యున్నందున నర్ధాంతర వృసంగము 
వచ్చును. *ఆకాళ్య.ళ బ్దధ్వంసవాన్ -ళబ్దవ_తృయా అనువలభ ్ టి 
మానత్వాత్ ” అనుననుమానము ఆకాశము శొబ్లము కలదిగా 
నెపుడు నువలభ విమానము గానందున ళ బ్రసత్య కాలమున 
సాధ్యము లేని యాకాశమునందు హాతువుండుటే వ్యభి 
చారి యగును. ఇళ్ల కాలదిగాదికము పక్షము చేనీనవ్రుడు 
గాడ వ్యభిచారము వచ్చును. 

మూ. అహామిదానీం నిశ్శబ్ద శో త్ర వాన్, శొబ్దోపలబ్ది 
రహితత్వాత్ , బధిరవదితి చేన్న. దృష్టాన్త 
స్య సాధ్యవికల త్వాద్వ్యాహత త్యాచ్చ, బథి 

జో మ ఊకను స rr తా 

చామ ముం ఈకల నన మకర తాలం మూ యు అటా రా అ ఆవాల. వాం 
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న శో శో9త వాంేే సాతి వ్యాహాతమ్. తస్య్యాపి 

చ శ్ర వసః నక్ళబ్ణక్వేప మాణం నా స్తీ, 

త “అహామిదడానీం నిశ్శబ్ణశొ త త వాన్ --- శబ్దోవ 

లబ్దిరక పీత తాషత్ _ బధిరవత్ ” అను గస మానముాడ 

దృష్రాంతమగు బధిరునియందు సాధ్యము "లేనందున సాధ్యవికల 

దృష్టాంతకత్వరూపదోషయు_క్ష మగును. _ శ్రొత్రములేని 
వాంజే బధిరుండు గాన “బధిరశ్శత, వాన్” అసుహక్యము 

విరుద్ధార్థ రకము గదా! బధిరునకు శ్ త్రమున్నను నయ్యది 

శబ్లర హీతమని చెప్పుటకు ప్ర పమాణము లేదు. 

బధిరశ్రాత్ర మందు "సేబ్బము పుట్టిన నది యుపలబ్టివిప 

యము కావలెను. కాన శబ్దోన లబ్ది లెకపోవుటయే. ౫ న్ 

శబ్దము లేకపోవుటలోం బ్ర మాణమేని చెప్పుటకు వీలు 

మూ. అనువభో గ్యస్య ఉత్చాదవై యర్థ్యం ప్ర వ మాణ 

మితి చెన్న, ఆద్యాదిళ బ్బనదువ వస శ్రే సోతేషూం 

ళా  న్లరారంభం ప ప్రత్యుపయోగో౬ _న్వుస్వ 

న “కథతి చెన్న, అంతర్థత్వాం.సిద్దేః స ర్వుపాం 

చోత్ప్చాదవతాం ప్ర యోజనతదభానయూారస్తా 

దృశ రనాకలనాక్ో సుషు _వ్యువజ్థాయాం శ్వాస 

ప చస, వ యోజనవచ్చ త్రదుపన్ త్తే క్ర. ఆరంఛ 

సప వ్ర "రరాజనవువళ్ వ్ట్మిత్ వార్థా సిం న త్యా 

పాతక ప వ, యోజనానులంభమాత్రే, ణారంభ 
నివృత్తి తిః, 

తా. ఉవలబ్ది చేనంతమా త్ర మున నుత్చత్రియే లేదని 
చెప్పన నాద్యుళ్ బములనాడ నుపఖోగ్యము కానందున నదియు 
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కెకపోవలనీ వ వచ్చును. ఆద్వాదిశ బ్దముల కుపభోగము వేక్షసాో 

యినను కబ్లాంతరోేోత్చ త్తి తలో నువయోగ మున్నది. అంత్యళ్ళా 
మున కట్టియువయోగము లేదని చెప్పుట అంత్యత్వము సిద్ధము 

కానందున యు_క్టము గాదు. అదియునుగాక లోకముల, 

బుట్టిన వానియొక్క_ సృ యోజనతదభావములు అన సర్వజ్ఞులమగు 

మనకు తెలియనందున సుషు_స్థృవస్థయందు శ్వాసప్ర థా 
సంతానముయొక్క_ ప యోజన తదభావములవ లె నూహింవ 
శ కములు గావు. కనుక నుత్స_త్తియున్న ప్పుడు వ్ర యోజ 

నము తవృకయుండును. వయోజన ముపలబ్బము "కానంత 

మా త్ర మున నారంభ నివృత్సి త్తం జెవ్వుటకు వీలులేదు. 

మూ. తథాసతి కర్ణ శషం ష్కు_ల్యవ చ్చేదో త్పాదవవ న నభ సః 

తం ప ప్రతి నివ త ,బధిరస్య తే నానువయోగాత్ , 

నివానకాశే జ బధిరకర్దః శొబ్లబాన్, 'యోగ్యుదె 

శస అనావృతకర్ణ కష క-లీసుషిరక్యాత్, తడి 

తరకర్ల కృ శషం_లీసుషిరవదితి. 
తా. అట్టు చెప్పినచో బధిరున్నిశ్నోత్రమున కుపాధిరూప 

మగు కర క్షళుష్కులీనిర్తాణమే చేకపోవరని వచ్చును. అది 

యును గాక “బధిరళర్షః శబ్లవాన్. యోగ్య దెళన్య అనా 

వృతకర్ణ కష్కులీసుషిరళ్వాత్ తదితరకర్ణ శష్కు_ లిసుషిర 
వదితి” అను ననుమూనమువలనలనాడ బధిరకర్థ మందు శబ్దము 
సిద్ధించును. కావ్రన నిళ్శబ్ద శా నోత ల్రేత్య్వము బధిరునియందు బాధి 

తము గానున దృష్టాంచ న వచ్చును. 

మూ. నిశళ్శ్ళబ్ఞాః సణవవీణా దేవః త దేకజ్ఞానసంసర్ల 
యోగ్యత్వస్య తదనుపలం భఒప్వువలభ సమాన 



ద్వితియ _స్తబక ము. 165 

తాత 3 యత యటబేక కజ్జానసంసర్ష యోూగ్వన్య 

అనుపలం ఇఒవుపలభ లే త త్తదఫావనతి , 

యథా అఘటం భూతలమితి చేన్న. 
తా. “శ్రుతపూక్షమగు శబ్దము ఇప్పుడు లేదొనెడు 

వ్రతతి యనుమితరూపమని ఇప్పుటప్ వీలు లేనందున పృత్యత 
రూవమనియీ చెప్పవలయును. దానికొజక్కు, ఆకాశోపరద్ధియవ 
సరమయినచో నావ పృతతుము సంభవించుటయే దుర్గ? క్లభము 

గావున నఖావవ ప్రతన్గికములో నధికరణ యో గత తంత్ర తము 

కాదు. భూతలము “సుటముగలది యను సఘుటజ్ఞానసంసర్ల 

యోగ్టమై ఫుటోపలబ్ది లేనిసముయమునం గూడ పృత్యశతు 
విషయ  మగుటవలన సెట్లు ఘటాభావముగలదో అశ్తే వీణా 

దులు గూడ ోవ్రడి వీణాళబ్దమ”ను శ బ్బజ్ఞాన సంసర్ష యోగ్య 

ములై శొబ్దోోపలబ్ది తేనిసమయమునలనాడో వ ప్రత్యతములగుట 
వలన న శబ్రధ్షంసగలవి యను ననుమానము జ్ శబ్లనాశ మును 

నోచరిం చెడు జ్ఞాన మనుమితిరూపమని యాశంకింపరాదు. 

మూ. ఇకక నసంనర్థ యాగ తల నవా "ప్త 

శౌ త త క్నాదీణాదీనాం చాతుపత్యాత్ 

సూనమా క్రాదితి చేన్న,తథావి శ బప ద కం 

అతద్దేళ తాత. అతనా భావస్టు* చ కాలా 

= నియమాక్. 

తా. శబ్దము కొత్తగా గ్రాహ్యమును వీణాదులు చక్షు 
రా)వ్యాములు కంటక చెకజ్ఞాసములో శబ్లవీఇశాదులకు 
భానము సంభ వించనందున కబ్టెకజ్ఞానసం ంసర్లయోగ్యతారూప 

"హాతువు అసిద్ధమగును. గాన వై యనుమానము వనికి 
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రాదు. అభిమానమును బట్టి సాధించుటకుఃగూడ వీలుశేద్స 
వీణాదులు శ భబసమవాయి కారణములు కానందున నచ్చట 
శబ్బధ్య్థంస యుండుట శా స్త నిరుద్ధము. “నిశ్శ్ళబ్దాఖి యనున్ష్ష 
శ బసమవాయిత్వరహీతార్థ క మేయనినచో 'నత్యంతాభావన్సు 
నకు కాలనియమము లేనందున శొబ్దోపలబ్ది లెనిసమయమునన్టే 
నిశ్శ్ళబ్దత(మును సాధించెదమనుట కుదరదు. 

మూ. స్యాబేతత్ , ళబ్బవదాకాశోపాధయో హీ భేర్యా 
దయకి తేన తేషు విధీియమానః శబ్ద ఆకాశ వన 
విహితో భవతి వ్రతిపిద్ధ్యామానళ్చతత్తైన 
ప్రతిషిద్ధా భవత్కి శరీరే సుఖాదివదితిచేన్న. 

తా. ఉపాధియందుండు విధినివేధము లుపాధివిశిష్ట 
మందే సంభవించును. శరీరమందు విధీయనూననుగు సుఖము 
గాని తన్ని పెధముగాని శరీరముతోోంనాడుకొనిన ఆత్మయం 
'దెట్టుండునో యశ్షే 'భరిమృదం గాదిరూవమగు నుపాధులందు 
విధియమానమగు ళబ్దమున్ను శొబ్బ పృతిషేధమును ఈయుపాధ్ధి 
విశిప్ట్రమగు నాకాళమునందే సంభవించును. కనుక 'భేర్యాదుల 
యందు సాధించెడు నిళ్శబ్దత్యమున కతద్దేశ తము నాళంకిం 
చుటకు వీలులేదు. 

వూ. త్ర నోపాథావాత్త ని ప్రత్యతుసిద్ధా, సుఖాది 
నిమేధస్యావీ వ్ర త్యత సిద్ధత్వాత్ .నమై వమివోపవి; 
తదువహితస్య నభసః అ ప్రత్యతత్యాత్ .ఉపాధ 
యస్తావత్స)త్య మా పతి చెన్న తైరభావా౭ని 
రూవణాత్ . నిరూవణే వా ప్రత్య కేణాపి గ 
హణ ప్రసంగాత్ . 
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తా. ఈరీతి నాకాశమున నిళ్శబ్దత్వమును సాధించుట 

'వినుకటిదృష్టైాంతమునుబట్టి కుదురదు. నోపాధిక మగునాత్త 

వ్రత్యతే మైనందున దానియందు. సుఖాదినిపే.ధములాడ 

వ్ర త్యతు, మగును. ప్ర కృతమున, సోపాధికవముగునాకాళ 

మవ్రత్యత మైనందున దానియందుండు శ బ్దధ్యంసయుం ద్రితేర్టి 

తము గాదు. ఉపాధి పృత్టతు మైనప్పుడు ఉపాధిచే నభావ 

నిరాహాము చేయుట యసంగతము. ఉపాధులగు వీణాదుల 

చేతనే శబ్బధ్వంస నిరూపింవంబడుననినచో నయ్యది వ్రత్యత. 

ముగానే (గృహింపబడవలని వచ్చును. 

మూ. నవైవం సతి పారమార్చి కాధికరణనిరూవణి 

యతషమభావస్య్థ. న చ లేఒపి ప్రత్యతసిద్ధాః 

సర్వత్ర, శ బ్ర కారణవ్యవ థా నేఒవ్యుపలబ్ధస్య శబ్ద 

స్వ నా స్పితా పతీ తః. 

తా. ఆట్టియెడ ప్రతియోగి సవమవాయికారణనిరూవణీ 

యత్వమభావమునకు లేకపోవలనీ వచ్చును. మజీయు శబ్ద 

కారణ వ్యవథాన నుండినను తనకు శబ్దోపలబ్ది యున్న ప్ర 

డప్రత్యతుములగు వీశాదులయందు శబ్లాభావషప్ప్క త్రీతి యనువ 

వన్నము కావలనసివచ్చును. 

మూ. ఆనుమానిశై సె స్తథా వ్యవహార బ్రతి చేన్న, 

ఊూతో_స్తద్యత్తయా అనుపలభ్యమానత్వన్య 

అనై కాంతికత్వాత్. అభావ ప్రతీతికా లే సందిగ్ధా 
జ మం అ 

శ్రీయక్వాచ్చ, ఉపలభ మానవి ఇవ్యతపతే 

చాసిద్దెఃి ఇం ద్రి యవ్యవ థానాచ్చబ్ద్బలంగస్య 

చానువలంభాత్ . 
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తా, శబ్బవిశ చఎషము చే ననుమితములగు వీణాదులయండ్న 

శబ్దము ప్రత్యతము గాక పోవుటచే నిళ్శబ్దత్వము నన్ను 

మయించెష మనిన చో శబ్బముగల యాకాళ మందు శబ్ద 

_తృయాఒనుపలభ్యమానత మావే మాతు వ్రుండుటంచేసీ వ్య 
చారమువచ్చును. శబ్లవి గెపాూనుమితమగు వీణ వత్యవీము 

కానియెడ వీణ యుండినా? లేడా? యనుసం దేహము చేనాళ్ర 

యానిద్ధి వచ్చును. _ోశబ్దవ_త్తయా అనుపలభ్యమానత్వేణే 
ఉపలభ్యేమానక్యాత్.” “యని హపాతువన్న చో వెనుకటి 

దోషము వారించిననూ “హీతున్రు అసీద్ధమగును. ఇంద్రియ 

వ్యవథానమువలన శబ్దము వ్ర ప్రత్యయము కానిమెడలో శబ 

రరూవలింగ మనుపలభర్థమానమాసటనలన నాళ్ళయము సిద్ద 
థి 

పమిచే నాళ (శ్ర యానిస్ధినచ్చును. కాన శ బ్రధ్నరస యనుమిత 

మగుటకు విమలే అదు. 

మూ. అవీచ నష్టా శ్ర యాణాం ద్రవ్వుగుణకర్మ ణాం 

నాశోవలంభః కథమ్? న కథంచిదితిచే చా 

శ్రయనాళాత్కార్యనాళ ఇతి కుతవతత్ ? అను 

మానత_స్తథోవలంభాదితి చేన్న, తుల్యన్యాయే 

నోఖో క్రరళ్వాత్. తంతుషు నస్ట్రేవ్వవీ యది 

సటో న నశే శ్వ _త్తద్వ దేవోవల ఖ్యే లేతి చేత్, వ 

తస్య తర్క_స్యాన్ర్రూహ్యామభిథీయ తాం. యద 

త్రొపలభ్యతే న తత్కార్యవరంపరావత్ , యా 

గ్యస్య త థానుపలభ మాన తే సతి ఉపలభ్య 

మానత్యా దితి చేన్న. 
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తా. పృతయోగి సమవాయికారణమునుబట్టియ యఖా 

వనిరూహాము చేయంబడునని చెప్పిన నాశ్రయనాళ మువలన( 

గలుగు ద్రవ్యగుణకర్మ లయొక్క_  నాళమునకుం బ్ర త్యతుత్వ 

మెట్లు? ఎట్లును 'లేదనినచో* “నాశ్రయనాశమువలనం గార్య 

నాళ” మనునది యెట్టిజ్ఞానము ? స్వరూవకాలా కాశాదుల 

వతృముగా వేసిన నాశ యాసిద్ధ్యనై కాంతిక త్యాదిదోపములు 

సంభవించుట చె నయ్యది అనుమితిరూవమని చెప్పుటకు వీలు 

లేదు. “తంతువులు నశించిన; బటము నశింపనియెడ ల 

యుపలభస్థమానము కానిమ్ము. అట్టి యుపలబ్ధి "లేనందునం 

బటము  లేద”నెడుజ్ఞానము తర్కానుగృపహాతమగు ననుమితి 

రూపమని చెవ్వుటకు వీలులేదు. అనుమానమే లేనందున 
వెనుకం. జెప్పిన తర్కనుచే ననుగ్రాహ్యమగు ననుమితియే 

సంభవింపదు. తత్కార్య మనుపలబ్ధ మైన, నేది యుపలభ్యూమాన 

మగునో యది దానియొక్క. కార్భపరంపరాశూన్య మను నను 

మానమువలనం గలుగు ననుమితియె తర్కానుగ్రావ్యూ మని 

యాశోంకించ రాదు, 

మూ. తంతషవయవానాం పటాఒనాథార త సాభ్య 

సిద్దసాధనాత్ . పట్ట ప ధషంసవ త్త సాధ్య బాధి 
య (గ్ల ల్ 

తత్వాత్ ,తస్య స్వవ్ర, తియోగి కారణమా త దేశ 
తాత. యే పటధ్యంసవంత_స్హంతవ_స్పద భావ 

వంత వతే అంశవ ఇతి సాధ్యమితి చేన్న, తంతే 

నాశో త్తరకాలం సటనాళొ_త్తద్భతానువప త్తేః, 

'యోగ్యతామా తృసాధనే చ వపటప్రధ్వంసా 

నిదేక. తస్య నాశాఒనాళ యోస్సమానక్యాత్ . 
ధి "లి 
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తా. ఇట్ల యనుమానమువలన నుపలభ కమానముల్య 
తంత్గవయవములను వత్నము చేనీ పటానా థారత్వమును సార్ధి 
చినచో తంతువు లే వటాభారము లగుట వేం దంత్వంళ్య 
యందుం బటానా థారత్వము పూర్వమే సిద్ధించినందున తిరిగ 
దానిని సాధించిన నీద్ల్గసాధనరూావపదోషము వన కృమగును, 
పటథ్యంసను సాధ్యము చేసిన చో నయ్యుది పటసమవాయిక్యా 
జణములగు తంతువులయండే యుండుటవలనం బతువుందు 
సాధ్యము లేనందున బాధ వ్రస్క్షమగును. తంతునాళ మైన 
పిదప బటనాళమగుట చే “వటధ్య్వంసవ _తృంత్యభావవాన్ ౫ 
అను సాధ్యా ప్రనిద్ధి వచ్చుటచే నంళలయందు పటధ్వంసవిశిష్ట 
ములగు తంతువులయభావము సాధిం చెదమనుటక్రుం గూడ వీలు 
"లేదు. పటధ్వంస యో గ్యతావిశిష్టతంత్యభావము సాధ్యమను 
టకుగనాడ వీలులేదు. పటమున్న ఫ్రడు 'లెనవ్రడుం గూడ యో గితయున్న ౦దునం బటధ్వంససిద్ధియే లేక్షపోవలని వచ్చును. 
మూ. అనన్యగతికతయా విశిష్టనిషే.ధే కృతే విశేష 

ణానామప్య భావః వతితో భవతి గుణ 
(కీ యావత్పటాథారా_ స్తంతవో న సంతి సాంవ 
య వస్వితి సృత్టయ 9తి చేత్, తాకి గుణ 
కరకాం వటస్య చ వ్రధ్యంస కిమధికరణః 
వృతియతే అతి వక్షవ్యం. అంళ్యధికరణవఏ వేతి 
చేత్, భ్రాన్స్ సర్హీ యమ్, తస్య అతద్దేళత్యాత్ , 
తా, విశిష్ట్రని చే భము చేనీనచో వి శిషణని మేధనీద్ధిం గూడ 

గలుగుటచే * ఆంళ వ, గుణ క్రీ యావత్సటా థారతంత్య 
భావవంతక$ి” అను పృతితియే ద్రవ్యగుణక ర్మనిమేధవిషయక 
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మని చెప్పిన నీప్రృతతివలన త నగలకు లయుక్క_నిపేధము 
UU ఆతి 

సిద్ధమైనను, అనివే వేధ మేయధికరణ చా పెస్పవల్నయును. అంళు 

న్రులయందే గుణకర్మవటములయొక్క_ నిషేధ ప్రతితి యనినచో 

నంశువ్రులు ఏనికాథారములు. సందు “సంకువులయందు 

వీనిని: గోచరించు ప్ప తతి బ్ర కావలని వచ్చును. 

మూ. ఆ శ్రయావచేదకిరేయా తెపామపవ వ్యదూరవి 

కరణ తద్దిశత(ం, ఏవంభూ తేనాపి సన తన్ని 

రావణం, యోగ్య'తాయాః అవా రార 

చేత్. న త కి ప్రతియోగిసమవాయిటే శేనై 

ప వ్ర ధ్వంసనిరూవణమేతి నియముః. ప్రకారాంతే 

రకాల నిరూవపణాత్. 

తా. తంతువులయందు పటధ్గంస యుండునపుడు స్వా 

నయవానచ్చేదేన ఉండుటచే విప్రకర్ష లేనందున సంువువి 

యందుం గూడ వటధ్వంస యోగ్యత తో యండుననినచోం బ్రైకా 

రాంతేరము చేలనాడ నభావనిరూవణము చేయవచ్చును గాన 

వతియోగి సవమవాయిబేశమువేతనే ప్రథ్య్షంస నిరూవింవ! 

బెసునను నియమము లేదు. 

మూ. తస్తాద్యన్య యావతి గ్రహణసామ గీతం విహాయ 

తస్యాం సల సెం కే భానో య యత్ర క్వచిన్ని 

రూప్యోదే* శ కాలే వా. ఇయాం స్లో విశేహః. 

సా సతీ చేత్స్రత్య తెణఅసత్యేవ జాతా 'చెదను 

మానాదినేతి స్థితః. 

ప్రతియోగి గ్రాహకమగు సామ లో యు నావ, త్రి 

ఇూగ్యవినాభాతమగు సన్ని కర్ష యు చేనిసమాయమున నికర 
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మగు సామ లీ దళయందు చేశమునందుంగాని కాలమునందు. 

గాని వ వ్రధ్యంస యొచ్చట నిరూపింపంబడును. యోగ్యాను 

పలబ్బి సహకృతమగు నిండి ద్రియసన్ని కర్ణ రూపమే సామగ్రి 

యనీన దానివలన (వ ప్రత్యతయే కలుగును. ఇంది ద్ర, యసన్ని క్ట 
రూపము గానిచో సనుమానాదికమువలననే గరుగును. 

మూ. వకేన, “న “నద్భ్యామభావో ని నిరూప వ్యలే “ఇత్యాది 

శాస్త స్త్రవిరొ థో పరిహృతో వెదితవ్యః ఉభయ 

నిరపణీయ పతి యాగివిషయత్యాదసుమాన 

విషయత్యాచ్చ. అన్యథా, ఆ నే శ్రయాసిద్ధిప్రసం 

గాత్. తతావీ న గవాణే నియమో జ్ఞాన 
me అ ద్ర 

మాత్రం తు వివతీతమ్, తావన్హాత్రనై సవ తదు 

వయోగాక్, క్వచిద్ద /హణస్య "సోమ్యసంపా 

తాయాతత్వాత్ . 

తా. “అభావము ప్రతియోగి నమవాయి బేశనిభూపణీ 

యమిను నియమములేనిచో “స సద్భ్యామభావోే నిరూష్యతే. ౫) 

ళ్ వృతియోగి తత్సమవాయి దేశములచే నభానము నిరూవీం 

చగడు”నను శాస్త ,విరోధము వ్రస్క్త కముగునని యాళంకించ 

రాదు. ప ప్రతియోగీకోత్సమ వాయి చేశములచే నభావము నిరూ 

చింపయబడునని దానికి యర్థము గాదు. మణి యేమని సంయో 

గముభ యనిష్టమగుటం జేవీ యుభ యనిరూాప స్యమగునట్లు తే తేద 

భావముకూడ నుభయని రూవ్యమగునని యే యర్హ ము.ఐట్టి విశేష 

స్థలవిషయకమగుటవలన శాస్త్ర విరోధము పరీహృతమగును. 

ఇమే యిీాశాస్త్ర ము వ్యావకాభ్రానముచే వ్యాప్యాఖభావమును 

సాధించు ననుమానవిష మకమనియుం 'జెన్చవచ్చును. ఆయను 
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మాన మాశ్రయమును గోచరింవనిచో నా శో యానిద్ది 

యను దోషము ప్రసక్షమగును. ఆశాస్త్రము ప్రతియోగ్టను 

యోగ్య భయనిరూవ్యు ప్రతి యోగివిషయకమనినను అధికర 

ణముయొక్క_ స్యరణవలనం గూడ నభావగ,హణము కలు 

గుటవే నధికరణసావమూత్కార మే యవేవీతము గాదు. 

మూ. యది చాధికరణ గ్ర పా కాస్త్రస్య్ట నిర్భరః 

స్యాత్, వ బ్నార్దాహ్యం వినాశవ్యానువినాళ 

నత్పద్వినాళ్వుః (న్యా 4 అ 1 ఆ. 27? నూ ఇతి 

నోడాహారేత్, అసిద్ధత్వాత . 

తా, వహ్నో న్దాహ్యం వినాళ్యానువినాళ వ _త్పద్వినాళః, 

యనియుదహారించుటవలన న్యాయసూూత్రే కారాళ యముకూడ 

నిదియే. ఈనూ త్రము ఘటగ తానిత్యత్వముయొక్క_ నిత్వత్యా 

నిత్యత్వవిచారణయందు సుటనాశానంతరము తద్ద తానిత్యత్వ 

ముంగూడ నించునను నాశయము చే సూత్ర "కారుని చేం జెవ్చం 

బడినది. దాహ్యూం = "కాష్టాదికమును, వినాళ్య = నశింప౭వేస్కీ 

వహ్నేః=వహ్ని యొక్క, అనువినాళశవత్ =అనువినాళమువ"లై, 
తద్వినాళ =లఅనిత్యత్వవినాళ ము యని సూత్రార్థము. "కావున 

అధికరణముయొక్క_ వ్రత్యవ, మే యవేతుతమెైన నసిద్ధి సంభ 

వించును. 

మూ. న హి వహ్నివినాళః తదవయవపరంవరాస్వని 

రూప్యకి తాసామనిరూవణాత్ . నావ్యన్వ శ్రే, 

గమనాభావాదినా  పారిశేప్యూదనుమేయఃి, 
హాతో₹రేవ నిరూవయితుమళ కరత్వాత్. ఆశ్ర 

యానుపల బ్లైః, 

బ్ 
య 
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తా, నూ త్ర కారుడు వహ్ని నాళము వహ్నీ యొక 
యవయవములయం చే యుండునని చెప్పనందున దానిర్ష్య్యు 
యవయనవరంవరయం బే వహ్ని నాశముండుటక్రు వీలు మే, ఇంకొక చోటకు గమనము శేనందునను, అనుపలభ్యోమ్యూ 
మెనందుననూ నాళజ్ఞాన మనుమితి రూవమని చెప్పుటకు స్వీ 
లేదు. ఆనువలభ్యమానత్వమున కాశాయమగు. నహీ 
లేనందున, అవకు ధర మైన సనువలభ్యమాన తా(దిక్రమున్య్య "వాతుత్వము సంభ వించనందున ఊజానివలన వపహ్న నాశ మ్య మేయించుటకు వీలులేదు. 

మూ. నావీ నిమి_త్తవినాకాత్సర్వమిద మేక వా"రేణ స 
త్స తతి యు క్షం, తస్యా నై కాంతిక త్యాత్ , తేజ 
సా ని శషిత త్యాదయమదోపష ఇతి చేత్, న. 
వ్యా _వ్యనద్దేః. న హీ ఇంధనవినాశా క్రేజో ద్ర 
వ్యమవళ్యం వినళ్యలతి క్వ చిల్చిద్ధం, వత్వత 
వృ_త్రెరనభ్యువగమాత్ . తస్తాద్య త్యా గోనాన్య 
త్రీ గమనం న సంభావ్యతే లేన నిమిత్తాదినావీ 
దేశేన ప్రభ్వంసో నిరూప్యతే అత్య కామేనావీ 
స్వీకరణీయం, గత్వంతరా౭.భావాత్. అతవవ 
తమసః వ్రత్యత త్వెఒవ్యభావత్వమామనన్నాా 
చా ర్యాఒ వలేన కొబ్బప్రాగ భావో వ్యాఖ్యాత, 
శౌ నిమిత్తమగు నింధనాదికముమొక్క నాళము 'పత్యత మైనందున ని ప్రత్యతనిద్ధమగు నిమి_త్సనాళమువలన * కహరార్థయ మే ౌ తువున్నూ వహ్ని నాళరూవ సాధ్య మున్నూ సీద్ధించునని చెప్పుటకు, నిమి త్తమునశించినను నైమి త్త 
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కముయొక్క_ నాశమెచటను గానశానందుూన వీలులేదు. 
“నిమి_త్తనాశాద్యహ్ని నాళఃి” అనియే చానికర్థమని వెవ్చుటకు 
వీలులేదు. వంధనరూవనిమి _తృనాళమువల న నవళ్యము వహ్న్ 

నశించు ననునియమము, అంధననాళ మైనను వహ్నా యవయవ 

రూవముగాం గానవచ్చుచున్నందున సరిగాదు. 

కావున దేనిని విడచి యింకో"క స్థలమునకు వళుట సంభ 

వింవదో, యట్టి దెళముచేతనే భ్యంసనిరూవ్యమని, గత్యంతరము 
"లేనందున నవళ్యము స్వకరించవ లెను. కనుకనే కవలారా 
యవయవపరంపర నళించినవిదవ ఘటనాళశమగుటవలన “భూత 
ఘటోనా_స్టీ” యను ప్రతితిగనాడ నుపవన్న మగును. నం 
భావరూప తమోవిషయకమగు “తమోవానయం చేళఃొ అను 
వ్రతితిలనాడ నువవన్న మగును. కాబట్టి శబ్బభ్షంస పృత్య తు 
ములో? ద్రైతొయోగి సమవాయికారణమగు నాకాళము 

యొక్క యుపలబ్ధి యవసరము లేదు. ప్ర తియోగి యోగ్యత 
మాత్ర, మే (పసృయోజకము, కొ బ్బర్రాగ భావస్థలమందు? గూడ 

నిక్లు 'మూహిరపవలయును. 

మూ, ఏవం స్థితే అనుమానమప్యుచ్య తే: ట్ట బ్ 

నిత్వః ఉత్ప త్తిధర్యకత్యాత్ , ఘటవత్ .న చేదం 

సృత్యభిజ్ఞాన బాధితం, తస్య జాలాది పృత్యభి 

జ్ఞా నేనావిశెపాత్ నైవం అబాధితస్య తస్యస్వతః 

కు మాణకతాదితి చేత్తుల్యమ్. జ్వాలాయాం 
ట్ల చా ల 
తన్నా ప్పి విరుద్ధధ ర్మ భ్యా సెన బాధితత్యాత్ , 

అన్యథా 'భేదవ్యవహార విలోవ ప, సంగోనిమిత్రా 
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తా, ప్రత్యతీముచే ళబ్దముయొక్కం యనిత్యత్యమును 
సాధించినక్లే “ళబ్లోఒనిత్యః ఉత్పత్తిధర్భకత్యాత్ ఘటవళ్ 
అను అనుమానమువలన గూడ సాధింవవచ్చును. “సవవాయం 
గ కారణ ఆగకారమే యూగకారవును క బ్బనిత్యత్వసాధ్య 
ప్రత్యభిజ్ఞ చే నీయనుమానము _ బాధితమని చెప్పుటకు వీలు 
లేదు. “నై వేయం దీపజ్యూలా” ఆదీవజ్వాలయే యిీాదీపజ్యాల 
యను ప్రత్యభిజ్ఞ యనిత్యమగు దీపజా్యాలయొక్క సాజాత్య విష 
యకమగునటుల నే 'సవవాయం గకారకి యను వ్ర త్య భిజ్ఞయు 
శబ్బనిత్యత్యమును గొచరింపక యనిత్యమగుళ బ్బముయొక్క_సాజా 
త్యమునె గోచరించును. జ్వాలను గోచరించు ప్కత్య భిజ్ఞ సాజా 

త్య విషయక మైనను, వర్లములను గోచరించు సృతృ్యభిజ్ఞ మా త్ర 
ము స్వతః వ్రమాణభూతమగు శబ్బనిత్వత్య్వము నె గోచరించు 
ననుట సమంజసము కాదు కదా! జాగలయందు విరుద్ధధర్మము 
యొక్క యభథ్యాస మున్నందున జ్వాలా పృత్యభిజ్ఞ నిత్యజ్యా 
లను గోచరించదు. ఖన్నములగు జాగలలశే సాజాత్య మును 

గోచరించును. నిమితాంతరము లేనందున నిరుద్ధధ రా థ్యాస 
మున్నను భేదము నంగీకరించనిచో "భేదవ్యవవోరమునశే విలో 
పము వచ్చును. ఆ ప్రత్యభిజ్ఞ యనియతేేపీతుక మైనచో విర 
ద్ధధ ర్థాశ్ర యము లగువానికి గూడ నైక్యబోధక ప్రత్యభిజ్ఞ 
యుండవలనీవచ్చును. కాన విరుద్ధభరాభ్యాసయున్న చో "భేద 
మునే యంగీకరించవలయునని యనినయుడల శ బ్రమునందు( 



ద్వితీయ _స్రబక ము. 177 

గూడ తీవతీ వ్రతరత్స  మందమందతరత్యాది రూవభేదక 
ధర్మములున్నందున శబ్ద ప్రత్యభిజ్ఞయు సాజాత్యమునే గోచ 
రించును. కాని శబ్బనిత్యత్వమును గోచరింపదు. 

మూ. తదిహ న సాషభావికమితి చేన్న, స్వాభావిక తా 

వ థారణన్యాయన్య త శో, త్ర త్రీ సెద్దస్యాత్రావీ 

తుల్యత్వాత్ . నవ్యాపాం ఖైత్యర ద్ర వల్వేస్వాభా 

వికే లేజసోవా చెప్ట్య భాస్వర కే ఇత్యత్రాన్య 
త్స)మాణమ_స్టీ ప, త్యయాద్వినా. త_త్తశావ యు 

జ్య తే, అన్యస్యోపా ధేరనుపలం భాన్ని య మేన 
తద్దత తేన చోవలంభాదితి చేత్తుల్య మేతత్, 

తా. ఈధర్శములు శబ్దమునకు స్వాఖావికములుగావని 
చెప్పుటకు వీలులేదు. ఉదకమునకు శీతస్పర్శద్రవత్వములును 
తెజస్సున కష్ణస్పర్శభాస్వరరాపములును సాభావికము లను 
టకుం బ్రత్యతు మెట్లు పృమాణమో యళ్లే శబ్బమున కాధర్శ్మ 
ములు స్వాభావికము లనుటకుం గూడ వ్ర తత మె వమాణ 
మగును. ఇతరములగు నుపాధులం దువలభమానములు 
గాక జలమునందే లై త్యేద్రవత్వము లువలభ మానము 

లగుటవలనను, భాస్వరరూపోప్లస్పర్శలు తేజస్సునందే యుప 
లభ్యమాన మ ఖ్ష్మవలనన్సు వత ద్ర వత్యములు జలము 
నకును భాస్వరరూపోప్డస్పర్శలు తేజస్సునకును స్వాభావికము 
లగునని చెప్పినయొడలం ద్రైకృతమునం గూడ మం ద్రత్యాది 
ధర్మములు క బ్రభర్మ్యములుగానె యుపలభ ర్థిమానము లగుట. 
వలన శబ్దమునకే స్వాభావికములని చెప్పుదుము. 

12 
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మూ. తథావ్యలతం ద్రియాన్యధర్మత్వళంకా _ స్యాధదితి 

చేదేతదవి తాద్బ్భ7వ. తత్కిం యద్దతల్వేన 
యదుపలభ్యతే, తనై్యైవస ధర్మః నన్వెవం వీత; 

థొంఖో, రక్షః స్ఫటికో, నీలః వట ఇత్యవి తథా 

స్యాదవిశేషాత్ న. 

తా, అతీంద్రియమగుధ్వని ధర్మమే మం ద్ర త్యాదికమని 
నచో, యట్టి యాళంక యందరకును సమాన మే. బేనియంగే 
ధర్శ్మమువలభ్యమానమగునో యది దానిభర్శమను నియమము 
వలన మందత్వాదికము వర్షధర్మ మనినయెడ లం బీతారుణ్య 
నీలాది రూపములు శంఖస్ఫటికవటాదులం దువలభ మానము 

లగుటవలన నవియు తద్ధర్శ ములు కావలనీవచ్చును, క్యా 
, వెనుకటి నియమునుబట్టి మందత్యాదులు వర్ధ్ల ధర్మ ములని 
- చెప్పుటకు వీలులేదని యాళంకించ రాదు. 

మూ. వీత త్వాదీనామన్య భర, త్వష్థిక " థొంఖాదీనాం చ 

తద్విరుద్దధర త్వెస్టితే జపాకుసుమాద్యన్వయ 
రు శి అధి 

వ్యతి రేకానువిథానాచ్చ బాభేన ఖ్రా నత్య్వావ 

ఛథారణాత్ . న చేహ తార తారతరత్యాదేరన్య 
ధర్మ త్వస్థితిఏ నావీ శుక ళారికాదిగకారాణాం 

తద్విరుద్ధధర్మత్వం, నావ్టున్యస్య తద్ధరి ణో 

న్వయవ్యతి రే కావనువిధ త్తే. 

తా. పీతాదుల కితరధర్యత్వమును శంఖాదుల కితరధర్మి 
. త్వము నున్నందున జపాకుసుమాదులసంబంధమున్న వుజే స్ఫటి 
కమునం దారుణ్య ప్రతీతి యుండుటంబట్టియు, నది లేనప్పు డా 

ప్రతీతి 'లేకపోన్చటంబట్టియు, “రక్షః సృృటికళొ యను వికి 
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భ్రాంతియని జెప్పెదము. మందమందతర త్యాదుల కన్యధర్మత్వే 

ముగాని శుక శారికాద్యుచ్చరిత గ కారాదులకు తద్విరుద్ధధర్మ 

వ త్ర (ముగాని జపాకుసుమాదులవంటి యితరధర్శు లయొక్క 
ఆవి ఊరే 

యన్మయవ్యతిరేకములుగాని "లేనందున మందమందతర త్యాది 

వతీతులు జ్ఞాంతిరాపములని చెప్పుటకు వీలులేదు. 

మూ. తథావీ ళంకా న్వాదిత చేచేవమియం సర్వత్ర,. 

తథాచన క్వచిత్కించిత్కుతశ్చిత్సి ధ్యేత్ . న 

వై తచ్భ్చంకితుమవిళక్య తే, అప్రతీతే సంస్కారాఒ 

భఛావాత్ , సంస్కా-రానువనీతస్వ చారోవయి 

తుమశక్యత్వాత్.. న చ ధ్వనిధర్తా ఏవ 

గ వ్యూంలె, స్పర్మాద్యనంతర్భా వణ భా వేషు 

త్వ గాదీనామవ్యాపాశాత్ . నచ శ్రోవణేనైన 

తద్ద9హణం, అవాయవీయ తేన తస్య వాయు 

ధర్హా౭ గ్రాహక త్యాత్ చముర్వత్ . తారతార 

తరత్యాదయో వా న వాయుధర్తాకి శ్రావణ 

తాత , శకాదివత్. వాయురా న శ్రావణ 

గ్రాహ్యధర్షా మూ _రత్యాత్ , పృథివివత్ , 

తా. అట్లయిననూ మందత్యాదిక మన్యధర్మ మేమో 

యనుళంక యుండుననిన అట్టిశంక అంతటను గలుగ వచ్చును. 

గాన నెద్దానివలనను యొక్కడను, 'యేదియును సెద్ధింపక పోవ 

లసివచ్చును. అదియును గాక యట్లు శొంకించుటకుం గూడ విలు 

లేదు. అన్యమజ్ఞాత మైనచో నీధర్శముగూడ గృహీతము 

కాకపోవుటచే మందత్యాదికమునకు శ బ్రమందారోపమే యళ 

కరము, ధ్యనిగతమంద త్యాదికమునకు శబ్దమం దారోవమని 
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చెప్పుటకు వీలులేదు. త్వగింద్రియము చే వాయునవ్రునందుంక 
స్పర్శగృహింపంబడు నట్టు స్పర్శకంళొ భిన్న మగు ధ్వని గహింష 
బడుట లేదు. శో ?తృము వాయవీయము గానందున నయ్య]ది 
వాయువునందుండుధ్యినిని గాని తద్దర్భమగు మండ తౌాదికమును 
| CONE వ్ గాని గ్రహింపనసమర్థమగుటం చేని, మంద తా(దికము ధ్వనిఢర 
ముగా నుపలభ్యమానము గానందున నట్టి యనుపల భ్యో మాన 
మగు తార త్య్వాదికమునకు శబ్బమం దారోవ మసంభావితము. 
మంద్ర త్వాదికము. శ్ 9 త్రగ్రాహ్యూ మగుటవలన వాయుధర్ష 
మని చెప్పుటకు వీలులేదు. సృథివివలె వాయువును మూ క. 
మగుటలన శ్రావణ గ్రావ్యూధర్శము కలది గాదు. 

మూ. యది చ నైవం, కాదీనామపి వాయవీయత్వ ప్ర 
సంగః. తతః? కిం అవయవిగుణ ల్వెఒ నిత్యత్వం, 
అగ బుద షా పరమాణుగుణ కేే౭. గృహణం. ద్యాయమ బ్యతే 

దనిష్టం భవతః, అవశ్యం చశ్రవసా గ్రాహ్యాజాలి 

యగుణవతా భవితవ్యం,బహిరిం ది, యత్యాత్. ; 
ఘ్రాణాదివ త్. 

తా, వాయువు మా _ర్హమైనను అందు శ్రోవణగ్రాహ్య 
దర్శము లుండుననినచో అల్లే శృవణగ్రాహ్యములగు కకా 
'రాదివర్టములు గూడ నుండవలనీవచ్చును. ఇట్లు వాయువు 
నందు వర్ల ములను స్వీకరించిన బాధక మేమందువా! బాయున్రు 
నిత్యానిత్య భేదము చే ద్యివిధమగుట చేనవి యవయవివృత్తు లైన 
యెడల యనిత్యములును, పరమాణురూవవాయు వృత్తులైన 
యెడల నగ్రాహ్యాములును కావలనీ వచ్చును. -ఈయుభయ 

ల జు! | ర r= మును, నీకనిష్టము గదా! గావున బబారింద్రి యమగు ఘ్రాణం 
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ద్రియమువలె న్ ్ రత్రముం గనాడ గ్రాహ హ్యజా యగుణము 

కలదని యంగీకరించవలయును. 

మూ. సన్తుధ్యన యో౭ఒపి నాభసాక తథా చ తద్ధర్మ 

గృవాణం శ్రానసోవపద్యలేతి చేన్న. తార సార 

కరో వాయం గకార అత్య త్ర ధ్వనీనామస్సుర 

ఇకాతె, న చ వ్య క్య్యవినా సామాన్యస్ఫురణం, 

కారణాఒ ఫావాత్ . వ్య_క్టిస్ఫురణసామ గీ నివి 

హై హీ జాతిస్ఫురణసామ గీ. కుత ఏతత్ ? అన్న 

యవ్యతిరే కా భ్యాంతథాఒవగమాత్ ,ఐంద్రియి 

"కేష్వేవ ఘటాదిషు సామాన్యగ్ర, హణాత్ , 

అతీం ది ద్రియేషు చ మనః వ వప్రృభృతివ్వగ్ర హణాత్. 

తా. ధ్వనియు శబ్దమే యగుటచే నాకాళమందే 

యుండును, మందత్యాదికము ధ్వనిధర్మము, ఈరెంటినిగూడ 

కోలీ త్రము గృహించును. కావున ధ్వనియందు గృహీకమగు 
మరదాత్యాదికమునకు వర్ల ములందారోవపమని చెప్పుటకు వీలు 

లేదు. “ఈగ కారము మందము మందతరము” యను ప్రతి 

తులు ధ్య్వనివిషయక ములు కానందున మంద తాదికము ధని 

వృత్సియని చెప్పుటకు వీలులేదు. న్య _క్రిభానముండనిచో జాతి 

భానముండుట దుర్గభము కదా? వి_క్టి క్ఫాస కసామ్మి, యున్న 

పడే జాతిఫెనముండును గాన వ్య “కభాసకసానుగ్రి ? చేనిచోం 

గవలజాతిభానమనుపవన్న ము. జాతిభానమును గూర్చి వ్యాక 

భాసకసామ్మగ్రికన్వయవ్యుతిరేకముల చం గారణత్వము నిశ్చి 

తము. సుటాదిణాతుహ ప్రత్యతేములొ ఘటమందు ఘటత్యాది 
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జాతి భానీంచుటవలనను నతీంద్రియములగు పరమాణు వగ 
స్పులయందు జాతిభానము లేకపోన్రుటవలనను వర్ణి_క్లిభాసక 
సామి కిట్టి యన్వయవ్యాతిరేకములవలన జాతి భాసకత్వము 
క్లప్పమై యున్నది. కావున ధ్వనిరూపధర్శి గ, హణము లేనిచో 
మంద త్యాది రావజాతి గృహణము సంభ వించనందున ధ్యనిగత 
మంద త్యాదికమునకు గ కా రాదివర్టములయం దారోపమని 

చెప్పుటకు వీలు లేదు. 

మూ. స్వరూవయోగ్య లతైవ తత్ర నిమిత్త మకారణం 
వ్య_క్టియోాగ్య తేలి చేత్, వనం తర్చి సక్రా ద్ర 
వ్యత్వపార్థివత్వాదీనాం స్వరూవయోగ్యత్యే 
వపరమాణ్యాదిప్వవి గృహణ ప్రసంగి అయో 

గ్వత్వే ఘటాదిప్వవీ తదనుపలంభావ త్తిరితి 
దురు_త్సరం వన్టిసనమ్. తన్థాద్వ్య _క్షిగువహూణ 

"యోగ్య తాంతర్హ లై వ జాతిగృవాణయోగ్య 

కోతి తదనువలం ఖే జా లేరనువలంభవవ. తథాచ 

న ఆతారత్యాదినామారోవసంభ వ ప్రతి స్వాభావి 

కత్వస్థిత " విరుద్ధధ రా ధ్యా నేన 'ఖేదస్య పార 

మార్థిక త్వాత్స త్య భిజ్ఞానమ, స మాణమితి న 

తేన బాధ. 

తా. వ్య_క్టి యోగ్యత లేకపోయినను జాతిభానములో 
స్వరూపయోగ్యతయే ప్ర యోజకమనినచో న యోగ్యమగు 
వరమాణ్యాదికమునందున్న సత్తద్ర,వ్యత్వ పార్ధివ త్యాదుల 
సాహోాత్మా_రము కలుగ వలనీవచ్చును. అవియు నయోగ రము 
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లైనవో ఘుటాదులయందును వానియుపలబ్ది "లేకపోవలసీ 
వచ్చును. కావున వ్యా _క్రీ యోగ్యత యున్న పుడే జాత్శిగృహణ 
'యోగ్యతకూడ నుండును. వ్యక్ యువపలభ్య్యమానము కాన 

పుడు జాత్యుపలబ్ధి కూడ సంభ వింవపదు. కావున మందత్యా 
దులు వర్ల ములకు స్యాభావికములగు ధర్మ ములగుట నిట్టివిరుద్ధ 

ధర్థాధ్యాసము చే వర్ల ములకు భేదము సిద్ధించుచుండ “సవ 

వాయం గశకారకి అను ప్రత్యభిజ్ఞ వర్ష నిత్యత్వములో 
బ్రనూణము గాదు. బ్రట్టి ప్రత్య భిజ్ఞ చెం బూ రాగనుమానము 

బాధితము కానేరదు. 

మూ. నావి సత్ప్రతివకుత్వం, మిథో విరుద్ధ యో ర్వా 

_స్పవతుల్యబలత్యా౭ భావాత్ . ఏకస్య అన్యత 

మాజ్ఞవైకల్యచింతాయా మస్య వైకల్యే తన 
వోద్భావ్యత్వాత్ . అవైకల్యే త్వదీయేనైవ 
వికలన భవితవ్యమితి హీనస్య న సత్ప్రతివత 
తమ్. 

తా. పరస్పర విరుద్ధములగు సాధ్యతదభఖావముల సాధిం 

చు హెతువులకుం దుల్యబలత్వమున్నవుజే సత్స్రతివత.త్వము. 
హాతువునకంగములగు పతుసత్వ, సవశుసత్య్వ, నివమోఒసత్వ 

ములలో నేదైన నొకయంగముయొక్క వైకల్యచింతయున్న 
శబ్దనిత్యత్వసాధక వృకృత హేతువుయందే వైకల్యముండుట 

నేయంగమునకు వైకల్యమో దానియొక్క యుద్భావన చేయు 
టయే యుచితము. ప్రకృతహేతు వంగవికలము గానిచో 

నీచేత నుపన్యసించంబడిన "5ండవహేాతున్రు దానియొక్క 

యంగములలో నేదియో యొకటి యుండనందున హీనబల 
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మగుటవలన దానిచే బృకృత హాతువునకు సత్నతిపయోళ్య్య 
సంభవింవదు, 

మూ. తథాపి నిత్వః శ ద్దోఒ ద్రవ్య ద్రవ్యుత్వాదిత్వత్రాపి 

సాధనదళాయాం కించిద్వాచ్యమితి చేదనీద్ధిః, 

ద్రవ్యం శబ్దః సామాత్సమ్మ్బ స్థేన గృహ్యామాణ 

తాత , ఘటఓవదితి సిధ్యతితి “ఉన్న, వఏతస్యావ్య 

సిద్దః నహి శో శ్ఫొతృగుణక్యే ద్రవ్య ్వనాఒనిడ్డ 

సాకాక్ళంబన్టే 4 శబ్ద్లస్య ప్ర పృమాణమ న్సి 

తా. వా స్పవమగు కుల్భబలక్వము'లేకున్న ను తుల్య 

బలములుగాంబ బ్రతిసంధియమానములగు “మాతునులకు సత్న్రకి 

పతుతము సంఫవించును గదా? “థ్తబ్దే నిత్వః ద్రువ్వసమ 

వాయికారణ త్య్వాభా వె సతి ద్రవ్యత్వాత్” యను సత్సి 

సాను మానమసీద్ధి రాపదిగేషదాషిత నుగుటవలన సంభవం 

పదు. సావమొత్సంబంధముచే గృ గ హింహబడుటచే ఫఘుటమువళె 

శబ్బముకూడ దవ ద్రువమగుటవలన న్సక్ప తిపయోను మానమసిద్ధము 

గాదని యాఫ్ంకించ రాదు. శబ్దమునకు శ్రొ త్రగుణత్వమును 
ద్రవ్యుత్వమును సిద్ధింవనిచో. “సామాత్సంపంభముండిటలో? 

బ్రమాణము లేనందున నీయనుమానమున “సామాత్సంబంగేన 

నృహ్యామాణత్వాల్” ఆను "హాతువనీద్ధమగును. 

మూ. పరిశేపో స్థ, తథాపొ =_సదాద్య'భేదేన సామా 

న్యాది తీయ వ్యావృత్తై మూర్త ద్రవ్యసమవా 

యనివే.భేన కర రృత్వనిమేథాత్. దృవ్యగుణత్య 

పరి కేచే. సంయోగ సమబవాయ్యయోూోర న పితేరస్సం 
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బ్ GN 0 త్రి చేసు బాధకబ లేన పరిశెపే, ద్రవ్యత్వ 
మేధాత. లంగ గ్రాహక్కవ వమాణబా థా 
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తా. శబ్దము స_త్తగలదగుటవలన సామాన్యవి శేషసమ 
బాయరూవ ము గాదు. మూార్హ దృవ్యాములం దుండనిదగుట 

వలన గర్మరూపము కాదు, కావున వరిశేషానుమానమువలన 

ద ద్రవ్యముగాని గుణాముగాని యగును కాంగా సంయోగ 

సమపాయరూూప పసాతత్సంబంభములలో నెదైన నొకటి యు౦ 

డుటవలన శబ్లమందు ద్రవ్యత్యమును సాధించు “సామాత్సం 

బంధేన నృహ్యామాణళ్యోల్ ” అను "పాతువనీద్ధము గాదని 
యాళంకించుటకు వీలులేదు. క ర్యాదిస్వయాపమగుటలొ బాధ 

కమున్న ట్లు “థ్రబ్దోే న ద్రవ్యం కొ శ్ తృమాత తృగ్రాహ్యాగుణ 

త్యాత్ . ” యను ద ద్ర వ్యత్వ బాధక ప, వ కుసుమము. సడ నున్నం 

దున వూశ్యానుమానమమి బాధితము. ద్రృవ్యుత్వ బాధక ప్ర 

మాణ మున్నను ద్రవ్యత్వము నంకరించినచోం గర ర్శతా్టది 

కముంగూడ సెద్ధింపవలని వచ్చుటం జేసి వరి శషమే "చేకపోవలసీ 

వచ్చును. కాన వకబేళవరిశేవము సందేహసంకొచమా త్ర 

మాతువగుటవలనం బ్రమాణముగాదు. 

మూ. అథ ద ద్రవ్యత్వే | కిం బాధకమ్? ఉచ్య లే:---ళబ్లో 
న ద్రవ్యం బపిరిన్షియ ఏన్యవద్థా హీతుత్వాత్. 3. 

రూపాదివదితి వరి 'శేహాద్దుణలే [న సవమవాయి 
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న్భ్రా వీంగగాపహాక వ మూణ బాధిత త్యాక్ర్ సి YJ 7 Uy శే సావ్యవహితీసంబంధ గ్రావ్యా న: ద్రువ్యత్వ 
గద్ధికి, న చాసిద్ధేన సత్న/తివక్షుత్వం, అసద్ధస్య 

కా శబ్బమందు ద్రవ్యత్యాభావమును సాధించు హాతువున్న పుడు వరిశేషమువలన గంణత్యము సిద్ధించినను సత్స )తివమౌనుమాన మసీద్ద్లమగుటవలన హీనబలమగుటశే దీనిచే సత్పళతివమోళంకం చేయుటకు వీలులేదు. 
మూ. నను శబ్దస్తావదశ్రో త్రగుణో నై వేతి త్వయైవ 

సాధితం ప్రబన్దేన, నచ శోత్త గుణ, లేన 
గ్భహ్యూమాణత్యాత్ , యత్. యేనేంద్రియేణ 
గృవ్యా తే నాసా తస్య గులాక యథా గృహ్య 
మాణో గంఛాద్మి, శ్రోత్రం వాన స్వగుణ 
గ్రాహకమ్ ఇం ద్రి యత్వాధ్ధా)ణవదితి న గుణ 
త్వనిద్ధిరితి చేత్ . తతః కమ్? 

యు దీ 
రం జ 

తా. పైరీతిని శబ్దము శో త్రముచేతనే గృపాంవంబడుట వలన శ్రోత్రభిన్న ముయొక గుణము కాదనీ చెప్పబడెను, 
ఘ్యాణేం ది యముచే గ పింవంబడినను గంధము ఘా(ణ సిసమునోనటుల కోల ము శ్రోత్ర గుణము కానటుల రెర్కగ్రావ్యా మైనను శబ్ద SV గుణము కాదు. ఘ్రాణేం ద్రైయము తనయందుండుగంధము 

నెట్లు ుపాంవంజూలదో యటుల'నే శోతృము కూడ నింద్రియ 
మగుటవలన స్వగుణగ్రాహి కానేరదు. గాన గంణత్వము సిద్ధిం 
పదు అని యందువా వినుము. 
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మూ. న చెతదవపి, మఘ్రాణాదిసమ వెతగగ్ధాద్య గ్ర హే 

స్వగుణత్వస్యా ప యోజకత్యాత్ , అ యోగ్య 

త్యం హి తత్రాపాధిః. అన్యథా, సుఖాదిర్నాత్మ 

గుణః లేన గృహ్యూమాణత్వాత్ రూపాది 
వత్, న వా తేన గృహ్యాతే తత్సమ వతత్వాద 

దృష్టవత్ , ఆత్ర వాన తద్దా/హాకః తదా శయ 

తత్ గంఛాద్యాశ్య యఘుటాదివత్ , ఇత్యా 

ద్యపి శంశేత, తస్తాత్స్యగుణః పరగుణో వా 

ఒయోనగోో న గృహ్య, గృవ్యాలే తు 

యోగో యోగ్యోన, తత్కిమత్రానుపపన్నం. 

తా. ఘ్రాణాదులయందుండు గంధముయొుక్క యగ 

హాణములో న యోగ్యుత్వము వ, యోజకముగాని సిగ 

తము ప్రయోజకము గాదు. అల్లే యగుచో సుఖాదిక 

మాత చే గృహింపబడుటవలన నాత్మేగుణము కాకపోవలనీ 

వచ్చును. ఆత్మసమ వెతమగు నదృష్టమువ లె నృగ్రాహ్యాము కా 
వలనివచ్చును. మరియు గంథాదులకా ళృయములగుఘటాదుల. 

వలె సుఖాదుల కాళ్ళ యమగు నాత్మకూడ సుఖాది గ్రావాకము. 

కాకపోనలని వచ్చుననెడు యాశంక కవకాశము వచ్చును. 

కావున స్వగుణమైనను బరగుణమైనను నయోగ్యమైన 

గృహింహబడదు, యోగ్యమైన గ, పాంపయిడునని చెప్పన 

నేమియు ననువవ త్తి లేదు. 

మూ. అవశ సం చ శ్ఫోత్రేణ వి శేనగుణ గాహిణా 
లో 

భ వితవ్యమ్. అంద్రియత్వాత్ , అన్యథా తన్ని 
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వ్ కాణవై యర్యాత్ , తదను నస్యం ద్రియాంత రే 

చైవ గృవాణాత్. నచ దృవ్యవిశేషగ వాశే 

తదువయోగ్క, విశేవగుణయో గ్య తామా శ్రీ 
లై నెం ది యస్య దృవ గాహకత్యాాత్ , న 

ద్రవ్యన్వరూవయోగ్య తామా శ్రే ణ. అన్య థా 

చాంద్రమసం తేజః స్వరూ వేణ యోగ్యమితి 

తద సల భ్యేత ఆత్త వా మనో ్ర్రైాహ్యా 

దద్చూతరూ వేఒవి వా చతుః వవ్తిత. తస్తా 

ద్రుణ యోగ్యతా మేవ వురస్కృృ త్వేన్టి యాతి 

వాం ద్రవ్యముపాదద తే నాతోన్యశేతి చ! అత 
ఏవ నా కాశాదయళ్వాతుపాః. 

జ "తా. శత మిం ద్రియమగంటవ లన ఘా/ ణాదులవళె 
వి వగుణ గ్రాహి యని చెప్పవలయును. వి ఇవగుణగ్రాహి 

కానిచో! శో తృనిరాణమునశే వై యర్ధ్థ కిము వచ్చును. ద్రవ్య 
వి ఇవమును గృహాంచుటలో దీని యువయోగమని చెప్పు 
టకు వీలులేదు: తద్దతవి శెషగుణ గ్రాహి కానిచోం గోవల ద్రవ్య 
గ్రాహకత్వము దీనికి సంభవింవదు. ద్రవ్యగతవిశషగ హణ 
యోగ్యతను సహశారిగాం జేసుకొనియే ఇంద్రియము ద్రవ్య 
ఆాహకమగును గాని కేవల ద్రన్యముయొక్క-_ స్వరూవయోగ్య 
తనుబట్టి దృవ్యగ్రావాకము గాదు గదా! అళక్షే యగుచో 
నాత్మ మనోగ్రావహ్యామగుటవలన సుషం _ప్యువస్టయందుం గూడ 
చ్రైత్భతుము కావలసీవచ్చును. వళ్లే యనుద్భూత రూపము 
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యొక్క_ సావో త్మా_రముంగూడం గలుగ వలసివచ్చును. కానన 
గుణ యోగ్యతను సహశకారిగాం శేసికొనియే ఇం ద్రీయములు 
దృవర్ణిప్ర తతుమును బుట్టించునని చెప్పవలయును. ఆకాశ 
గుణము చతుర్ల )వాణయోగ్యము కాక పోవుటవలననే నాకా 

మూ. అస్తు తర్శి శబ్దో నిత్వః నిత్యా కాశై కగుణ 

తా _త్తద్దతపరమమహాత్సరిమాణవదితి పృత్యను 
మానమితి చేన్న ,అ కార వ్రత్వస్యోపా భె ర్విద్యమా 

నత్వాత్ . అన్యథా ఆత్మవిశేషగుణా నిత్యాః 
త దేకగుణత్వాత్. ం తద్దతపరమమహత్వవదిత్యపి 

స్యాత్ . అస్య ప్రత్యత బాధితత్వాద హేతు 

త్వమితి చేన్న, నిరుపాభేః బాథానవకా 

రాత్. సషభావవతిబదనష చ తతురితాంే 
eae పట్ తస్తాణ్ వారన 
వోపాధిరున్నీయతే అన్యథా వేతినకళ్చిద్వి కేస. 
నలేన శ్రావణత్వాచ్భబ్దత్వవదిత్యపి వరా_స్తమ్. 

అత్రాపీ తనై సఫవోపాథిత్వాత్. . అన్వథాగంధ 
రరూవరసస్ప రా అవపినిత్యాః వ్రనజ్యేరన్, ఘా 

ణాద్యేకై కేంద్రియ గ్రావ్యాత్వాత్ గంధతాంది 
వదిత్యపి వ, యోగసౌకర్యాత్ 

తా. ఫూర్వానుమానముచే సత్ప్రతివయాళంక వారించి 
నను “ళబ్లో నిత్యః నిత్యాకాశై కగుణత్యాత్ తద్దతవరమమహా 
త్పరిమాణవత్ ” అను ననుమానముచే సత్ప్చ్రతివతీతత్వము 
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నాశంకించుటకు వీలులేదు. -ఈయనుమాన మ కార్యత్వరూ 
పోపాధిత్*. గూడుకొనుటవలన దుర్చలమగుట చే. దీనివల 
సత్న్రతిపమోళంక చేయుట కవకాళములేదు. సోపాధికమెనను 
నీయనుమానము నిత్వత్వసాధక మగుననినచో “అత వే 
గుణా; నిత్యాః త దేకగుణత్యాత్. శద్దతరమమవాత్పకమాం 

వత్ ” అనుననుమానము చే నాత్తవి శేషగుణములగు క్షా 

దులకుంగనాడ నిత్యత్వము శావలనీనచ్చును. “ఆత్త విశేషగుగా;, 

నిత్యాః గుణత్వాత్ . ” అను ననుమానము ప్రత్యేమభాధికమ 
గుటవలనం ద దేకగుణత్వ ముపాధిళూన్యమనుటకు వీలులేదు 

బాధయున్న వుడు పమాంతర్లతమగు జ్ఞనాద్యంతర్భావముశే 
వ్యభిచారముండును గాన్రన నవళ్యము నోపాధికమని చెప్పవల 

యును. స్వతన్సీద్ధము గా "హాతువునందు వ్యభి చారమున్న పృ 
డుపాధికూడ నుండుట స్వభావమగుటచే నది లేదని చెప్పిన 
స్వభావవరిత్యాగ ను వచ్చును. ఫూరోస్త క్రమగు హేతువునం 

దుపాధి బాధ వెంగాని యితరములగు వ్యభి చా రాదుల చెలాని 

యూహించుటలో నిశేషములేదు. సోపాధికమగు హేతువు 

దుర్చలమైనందున శబ్దమందు నిత్యత్వసాధ కానుమానమువే 
సత్స్స)తివమాళంకం జేయుటకు వీలులేదు. కనుక నే “శబ్దో నిత్యః 
శ్రావణత్యాత్ ళబ్దత్వవత్ ” యను వత్యనుమానము చేం గూడ 
సత్పతివయోళంకంజేయుటకు వీలులేదు. సోపాధికమైనను 
శ్రావణత్వరూవ హేతువుచే నిత్యమగు శబ్దత్వరూవదృష్టాంత 

మున ళబ్దమందు నిత్యత్వమును సాధిం చెదమనినచో గంధ 

శ్వాదిదృష్టాంతములంబట్టి శ్రూణా ద్యేశేంద్రి, ది యగ్రావ్యాత్వ 
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రూవహేాతున్రుచే గంధరూవ రస స్ప'ర్శాదులకుం గూడ నిత్య 

తమును సాధింవవలనీవచ్చును. 

మూ. విరోధవ్యభి చారావసంభావితా వేవా 2 త్తే త్య 

నీద్ధివవశ్ప్యు తే నావీ నాన, తథాహి:శబ్దస్తావ 

త్పూర్వన్యాయేన  స్వాభావికతీ వమందతరత 
వూదిభా వేన (వ్రకర్ష నికక్ష వానుపలభ్య తే వయం 

చ ప్రకర్షనికర్షవత్తా కారణ భేదానువిథాయినీ 
సర్వత్ర పలభా. అకారణకా హి నిత్యాః 

సృకర్ష వంత ఏవ ఖభవన్సి యథా ఆకాశాదయ్య 

నికృష్టా ఏవ వా, యథా పరమా ణాషదయఃి న 

తు కించిదతిశయానా; కుతశ్చిదపకృష్యంతే. తది 
యం నిక్యేభ్యో వార్టివ_ర్హమానా కారణవత్సు 

చభవ న్స్ జాయమానతామాదాయెవ విశ్రామ్య 
తతి ప్ర తిబన్ధసిద్ధా వృయుజ్యతే, శబ్దో జాయతే 

ద్రకర్ష నిక క్రాభ్యాము వేత త్వాన్గాధు ర్యాదివత్ 
అన్యథా, నియామకమంతరేణ భవ న్రీ నికే 
ప్వవి సా స్యాత్ నియమహాతోరభావాత్. 

తా. పూర్యానుమానమున విరోధవ్య భీ చారసంభావన 
లెకపోయినను శోబ్దమునం దూత _త్రీధర్యకత్వరూవ హేతువు 
నిద్ధించనందున ననీదిదోషము సంభవించునని యాళంకించుటకు @ 
వీలులేదు. తవ్రతివృతరత్వ మందమందతరత్యాదులు శ 2 
సాగభావికము లన్న ను ఆపృకర్ష నికర్ష లు కారణ భేదమునుబట్టి 
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యే యుపలభకిమానము లగుచున్న వి. అట్లుకానిచోం గాక 
భేదము లేని యా కాశమందుం గేవలము వ్రకర్షయుం బఠమా 
ఇకాషదిక మందు గేవలము నికర్ణ యు. గానవచ్చును, సకారణక 
మగువానియందుం., (బకర్షనికర్షలు "రెండును గానవచ్చుచున్న ఏ 
గదా అందుచే సకారణములందుండెడి యిట్టి ప్రకర్ష నిక 
లచే శబ్దమందుత్ప_త్తిమత్వము మాధు ర్యాదిక మునందువ్రి 
నుండునని యూహించుటకు వీలుపడును. కారణ భేదము లేక్షర్సో 
(బకర్షనికర్ష లు సంభ వించుననిన నిత్వములగు నా "కా థౌాద్రుల 
యందు నికర్షయు పరమాణును లయందు యకర్షయు రావలకీ 
వచ్చును. కావున దేనియందు ప్రకర్ష నికర్ష లుండునో యది జన 
మని చెప్పవలెను. అందుచేం బరా రాషనుమాన మసిద్ధమని 
చెప్పుటకు వీలులేదు. 

మూ. ళళ్లూదన్యల్రేయం గతిరితి చేన్న, సాధ్యధర్శ్మిణం 
వివాయేతి వ త్యవస్థానస్య సర్యానుమాన ఆల థి ం 
సులభ త్యాత్ . 

Le 3 తా. పృకర్షనికర్ష శాలియగునది యుత్ప త్తిగ లదొనెడు 
వ్యాప్తి శబ్దభిన్న విషయకమని చెప్పుటకు వీలులేదు. అట్లయిన 
యెడల “నెచ్చబచ్చట ేతువువలభ్య్యమానమగునో నచ్చ 
టచ్చట సాధ్యముండునిను నియమముంగాడ పమోొతిరి క 
విషయకమగుటకు వీలగును గానం బత్షవూ త్రమందు సాధ్య 
మును సాధించు ననుమాూనమా త్రమునకే విలోపము వచ్చును. 

మూ. న చేత్ న్యజ్ఞక తారతమ్యాద్య్యజ్ఞనీయ' తార 
తమ్యం, అస్వాభావిక త్వ పృసంగాత్, వ్యవ 
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స్టితం చ స్వాభావికత్వం న చ వ్యంజకోళత్చాద = 

కాఖ్యా మన్యన్యానువి థాన స్స్ న చ స్యా 

భావికతే స్వవాథధిక త్వ్వాఖభ్యామన్వః వ్ర కారక 

సంభ వతి, 

తా, వ్యంగ పిమందుండు తరతమాదిభావము, వ్యంజకము 

యొక్క. తరతమాదిభావాధీనము గానిచో శబ్దమందుండు 
తారత్యాదికము స్వాభావికము కాక పోయెడిని, ఉత్పాదక 

వంజకములకంశు వెజొక దానిసన్ని ధి లేదు. స్వాభావికత్వా 

పాధికతష్గములక ౦కు వేరొకటియుండదు. తార త్య్వాదికమునకు 

శబ్బస్వాభావిక త్వవ్యవస్థ చేయంబడియొ యుండెను. స్వాభావిక 

ప్రకర్ష నికర్షలచె సుత్ప ల్సి సిద్ధించును గాన ఫూ ర్యానుమాన 

మున నుత్ప _త్సీమత్వ పాతువసిద్ధము గాదు. 

మూ. స్యాచేతత్. తథాప్యుత్స ల్ని త్య లేన కో విరో 

ధోయేన ప్రతిబంధసిద్ధిః స్యాత్. అనిద్దే చ తస్మిన్ 

భవతాం వ్యాపక త్వాఒనీద్దోఒ సాక మ పయో 
0 యు ఆశీ ల 

జకః. సౌగ తానాం సందిగ్ధవివతువృ_త్రీరయముప 

క్రాంతో హేౌతురితి చేన్న, ఇదం వ్యూత్ప త్తి 

మతం వినాళ కారణసన్ని ధివిరుద్దభో నిల్వ 

భ్యః, స్వ వ్యాపకనివృత్తే నివ్రర్తమానం వినాళ 

సన్నిధిమతి వినాళిని విశ్రామ్యతీతి, 

తా. ఉత్పత్సిగబ్రనను ఒకానొకటి నిత్యమై యుండు 

టంజేసీ ఉత్పత్తిమత్వ హేతువునం దనిత్యత్వవ్యా_ప్పి సిద్ధిం 

పదు. కాంగా ఉత్పత్తివముత్వ హాతువు నై యాయికమతమున నని 

18 
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త్యత్వరూపసాధ్యమునకు పేాత్రువ్యాపకత్వము సిద్ధింపమిం జేసి 

వ్యాపక కష్టసిద్ధమును, వూమూంసకులవుగు మామతమున 

వ్యా _్పీ సిద్ధించనందున నప, యోజకమును, సౌగతమతమున 

సందిగ్ధ విపకు.వృ_త్తియు నగును. కాన సాధ్యసాధక మెట్ల 

గునని యాన్ కించ రాదు, ఉత్సం_త్తిమతమునకు వ్యావక మైన 

వినాశ కారణసన్ని ఛానము నిత్వములయందు "లేనందున 

నుత్చ త్తిమత్వరూపవ్యావ్య ముండుట సంభ వింపదు. అది నళిం 

చుదానియందే యుండును. కావున వపూరో్య కృదోవముల 

కవకాశము లేదు. 

మూ. వినాశకారణసన్ని ఛా నేనావళ ఫం జాయమా 

నస్య భవితవ్యత్వమితి కుతో నిర్హీతమితి చేన్న, 

తదసన్ని ఛానం హీ న తావదాకాళాబెరివ, 

స్వభావవిరోథాత్ ఉత్ప త్తివినాళ యోస్బంసర్ష 

దర్శనాత్ . 

తా. ఉత్ప త్సివుత్తు వినాళ కారణ సన్ని థానముతోోం 

గూడుకొనునని యెట్లు నిర్ణయిం చెదవని యాత ంకింవరాదు. 

ఉత్ప త్తినినాళ ములకు సంసర్దము ద ఎప్రనుగుటవలన నుత్స త్తి 

మత్తు వినాశ కారణసన్ని ధికలదని నిశ్చయిం చెదము. 

జ కస జల జో గ 
మూ. అవిరుదయోరసన్ని ధి స్తూ దెళవి ప్రక క్లాద్ధిమవ 

ద్వింధ్య యోరివ స్యాత్ | 

తా. అవిరుద్ధములగు హిమవద్వింధ్యపర్యతములకు దేశ 

విప్రకర్షవలన యసన్ని ధియున్నటుల నవిరుద్ధములగు నుత్ప్తి 

వినాళ ములకుం గూడ టెళవిప్రకర్షవలన నసాన్ని ధ్యము చెప్పుట 

సరికాదు. 
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వ «59 జ కి వ్యయ మూ. చెశయోరపీ విప్రకర్షో విరోథాద్యా వాత్వ 

భావాద్యా. వూర్యోక్రాదేవ న ప్రథమ ద్వితి 

యస్తు పటకుంకుమఈోారివ స్యాత్ * యది 

కుంకువుసమాగమాదరా(గివ వథ్వంససంసర్రా 

దరా్యాగేవ పటో విన శ్యెత్. . యథా హీ వినాళ 

కారణం వినా న వినాళః తథా యది కుంకువు 

సమాగమం వినా న వినాశ; పట న్యేతి స్యాత్ , 

క_స్థ యోస్పంసర్దం వారయేత్, తస్తాదవిరుద్ధ 
'యోరసంసర్షః కాలవి ప్రకర్ష నియ మున వార్టి_ప్పకి 

స ణాతోనిన_ర్హనానః స్వవ్యావ్యముపాదాయ 
ల వా 5 0 నివ ర్పతే ఇతి ప్రతిబంధనిద్ధిః 

తా. "దేళశములకుండు వి వశర్ష యనను కుది రోధమునలన 

గాని సంసర్ష ౫ బాతువ్రయొక్కం మయమభివమువలనలాని గలుగు 

నని చెప్పవలయును. ఉత్స_త్తివినాశ ములకు సంసర్టము దృష్ట 

మగుటవలన ఉత్ప ల్సి తివినాశ ములకు విరోధమువలన విప వక్ష 

యని చెప్పుటకు వీలువేదు. వినాశ కారణజాయమానత్వములకు 

"హాత్వ భానమువలనంగలుగునసం ంసర్లము యవిరుద్ధ మైనటువంటి 

యొ కానెకసమయమున సంసృష్టమైన వటకుంళుములకు సంసర్ష 

పాతువు లేనిచో నొాకానొకసమయనున యస ంసర్షవ లె అక్స 

యావినాళ్ కారణజాయమానత్యుములకుం గూడ ఒకానొకసమ 

యమునే యసం సంసర్టము సంభవించును. ఎట్టనం7గాః కుంకుమ 

సమాగమముకంకె ఫూర్వమున పటము నశించిన చోసంసర్ల హౌ 
తువ్ర లేనందున పటకుంకువులకసంసర్లన లె నాశకసామ గ్రకంకు 
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వూర్వమందు జాయమానమగు పటము నళించినచో సంసర్ష 
పహాతువు లెనందున వినాళ కారణజాయమానత్వములక్రుక్రూడ్ల 

నసంసర్ల గలుగును. అట్టుండుట సంభవింవదు. జాయమానవ స్త 
శస వినాళ కారణసన్ని థానమున్న వుజే నాళముం జూడ్తం 
కుచున్న ది యనినచో కుంకుమనమాగను మున్న పడే వట 

నాళము దృష్టమగుచున్నది యనుటకు: గూడ వీలును 
అక్ష నచో వానికి సంసర్లయే సంభ వించును, అట్లు చెవ్వు 
టకు వీలులేదు. ఇట్లు జేశవి ప్రకర్ష లేనందున కౌలవి ప్ర కర్ష 
చేతనే యవికుద్ధములగువాన్ కస ౦సర్హమని ెవ్చవాలెను 
ఈశాలవిప్ప న కర్త యుత త్తి త్రివినాశములవలన నివ_ర్రమాన 
మగుచు( కసి వ్యాప్య మైన ౮ యవిరుద్ధ మైనవాని యసంసక్షను 
నివ_ర్తింప బేయుచుం దానుకూడ నివ _రించును. కాన్రన "నవి 
దద్ధమైనవాని సంసర్ల దృష్ట మైనందున నుత్స _త్తమత్వమం దని 
త్యత్వవ్యా్రీ సద్ది నీదించును. 

మూ. స్యాచేతత్ య ద్యేవమస్థిరః శబ్దః కథమరేన 
Wn ప్రతి చక యక్షా వార్గ 

స్టీరస్య తేన, 

తా, కము లనిత్యములన్న చో గృహితసం గతిక వై మెన 
పదము నశించును గావున కాలాంతరమున నర్గప రీతి లేకపో 
వలసీవచ్చును. అట్ట యర్థ ప్ర సృలితి కలుగుచున న్న ట్రనుఫ్వ మున్న ం 
దున శోబ్లము నిత్యమనవలినసే యాశోంకించరాదు, భ్ బ్రము నిత్య 
మనుపవ్ష మున నేవదమున కేవ్య క్రి నియందు శ క గృహీత 
మగునో అవ్య క్రి నళించినవు డావదమువలన వ్య_క్ష్యంతర 
వ్రతితి కలుగకపోవలసీ వచ్చును, మజీయు ₹బ్బము నిత్యమను 
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మతమున, ననిత్యమగునర్థముతో దానికి? గలసంగతి గ్రృహింవం 

బడినళ్లే శ బ్బమనిత్యమను మతమునంగూడ నాసంగతి గ్రుపాంవం 

బడును. 

మూ. జాతిరేవ పదార్థో, న తు వ్య_క్టిరితి చేన్న, 

శబ్దా తదలాభవ్రసంగాత్ . 

తా. వ్య_క్టిక_క్టి నంగీకరించునపు డట్లాళంకింపవచ్చును 

గాని జాతి శ _క్టి నంగీకరించినవతుమున వదమును జాతియు 

నిత్యము లగుటవలన నర్భప్ర తీతి కనువవ త్తిలేదని యాళంకిం 

చరాదు. జూతియే పదార్భమైనచోో వి_క్టి యళక్యమగుట 

వలన దానియొక్క భానములేకపోవలసీవచ్చును. 

మూ, ఆతేవత ఇతి చేత్, కః ఖలుయమా మేపో 

నామ? 

తా. ఆకేవపమువలన న్య క్ట్లాభ ము కలుగుననినచొో 

నావేవ మననేమి? 

మూ. న తావదనునూనమ్, అనంతాఖిస్పహ సంగతి 
aD ర్తి భగ్న బాయని వదవినాభావస్యాపి గ్రపీతుమళక్య ఆ త్. 

శక ల్వో వా సంగలేరవీ తావ సుగృహ 

తాత 

తా. అనుమానమనినచో వ్యక్తు లనంతములగుటవలన 

వానియందు శ_క్రిజ్ఞానమువ లె వాస్టి_్టీగృహాము కూడ కలు 

గుట యశక్యము గాన వ్థి_క్షిభాన మనువవన్న ము కానలసి 

వచ్చును. గోత్వాదియాపసామాన్యధర్శ మును బురస్మ్క_రించు 
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కొని వ్యా్షిగృహము కలుగుననిన నశ్లు శ _క్లీగృవాము 
కరాడా యువవన్నమగునని చెప్పుటకవ కాళము కలుగును, 

కావున సామాన్య రూపమును బట్టి వాన్టీ_ప్తీ గృహము కలుగునని 

చెప్పుటకు వీలులేదు. 

మూ. వ్యక్టిమాతృరూసణావినాభావ ఇతి చేన్న, 

న్య _క్రిత్వస్య సామాన్యస్య అభావాత్ , భావే 

వా తదామే.వీ విశెపానాతేపాత్, వాచ్య 

త్వమపి వా తశ్రై వాస్తు కిమాహేవేణ? సంగతే 
రవిరోఛాదితి, 

శా. “గోత్వం వ్యక్వ్యాశ్రితం జాతిత్యాత్” అను 
ననుమానమున _వ్య_క్రిత్వన వ్యా ప్ర్తిజ్ఞానము కలుగునని 
యాళంకింవరాదు. న్య_క్షిత్వమన్నివ్య కులయందు ననుగ త మెన 
దొకటి లేనందున నేవ్య_కియొక్క_ వ్యా ప్రిజ్ఞానము కలు 
గున  యౌావ్యక్తులుగాక  తదితరవ్య_క్టిజ్ఞానము _ తేకపో 
నలనివచ్చును. వ్య క్షి సామాన్యమునందుండు వ్య_క్రిత్వ 
మున్నను వ్య_క్రిల్వేన వ్య _క్రజ్ఞానమున్నను గవాదిరూపవి శేష 
వ్య_కిభానము లేకపోవలసీ వచ్చును. అనుమానరూవమగు 
నావేవమువలన వ్య క్షివేషభాన మంగీకరించినచో సామా 
న్యాక్త్యమైన వ్యక్టియందు వాచ్యత్వగహణమువలన నే 
వ్య _క్షివిశేషభానము  కలుగుచుండ నామషెవమువలన వ్యకి 
విశేషభానమని చెప్పుళేల. 

మూ. అర్థాపత్స్రా వవ ఇతి చేన్న, వ్యక్తా వినా 
కిమనుపవన్న ౦?జాతిరితి చేన్న తన్నా శానుక్చాడ 
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దశాయామువి సత్వ్యాత్ . తథాపి వ్య_క్రిమాత్రం 

వినేతి చేన్న, మాశ్రాన్థాభావాత్ , 

తా. అకేవమన నరక్షావ త్తి యనుటకుం గూడ వీలు 
థి వాల 

"లేదు. ఆవేవమనంగా “అది లేనియెడల నిది యనువవన్న మి 
నునది గదా? వ్య_క్రిలెక ఏది యనుపపన్నము'! వ్యి_క్రి నశించి 
నపుడును వ్యక్త పుట్టుటకుముందును జాత యుండుటవలన 

జాతి యనుపవన్న మని చెప్పుటకు వీలులేదు. అసర్వజ్ఞాల మైన 
మనకు వ్య కృులన్ని టియొక్క_ జ్ఞానము సంభ వింపనందున “వ్య క్రి 

మూత్రము "లేక జాతి యనుప వన్న మనునది యా కేస పదార్థ 

మని వప్పుటకు వీలు లేదు. 

మూ. వ్య_క్షిజ్ఞానమంత రణ _జాతిజ్ఞానమనుపపన్న మితి 

చెన్న, తద భా వేఒప్వుత్పాదాత్ .వ్య_క్లినిషయ 

త్వంవినా జాతివిషయతా తస్యా వవన్నెతి 

చేన్న,వవంతరే కజ్ఞానగోచరతాయాం కిమునువ 
0౮౨ జ్ఞ 

పన్నం కిం వ్రతిపాదయేదితి. 

". వ్యక్తి క్లీజ్ఞా నము "లేకపోయినను జాతిజ్ఞూనము సంభ 

వించుటవలన “వ వ్య కి “ేక్త్యానము "లేక జాతిజ్ఞున మనుపవన్న మను 

నదియు నాఠేవ పదార్థము కానేరదు. శకేవలజాతి యుప స్టితము 

కానందున జాతివిశిష్టమంచే నే కీని స్వకరించవ లెను. కా 

గోపదళ క్యా” యను శ _కజ్ఞునమువలననే, వ్య_క్టిభానము 

కరా జడా యువవన్న మగును గాన “వొవిషయత్యము లేక జాతి 

విషయత్వ మనువవన్న మూ యను నర్ధాప_త్పివలన వ్య_క్రీిభౌన 

మని చెప్పుటకుకూడా వీలుకళదు. 



200 న్యాయకుసుమాంజలి 

{nm మూ. జాతీనామన్వ్నయాఒనువపత్త్యా వ్యక్రీరవసీయతే 
వ్రత చెన్న, వరస్పరా శ్రయప్రసంగాతీ , 

తా. జాతియంచే శ క్లినంగీకరించి వ్య_కియందు 

శ కినంగీకరించనివతుమున గామాన యత్యాధదిస్టలమందు 
ప్రకృతస్థిర్భమైన జాతియందు విభ _కర్ధ మైన సంఖ్య్యాకర్మ త్యా 

దులయొక్క_ యన్గయ మనుపవన్న మగుటవలన అన్వయానువ 

పత్తరూవలతణాబీజమున జాతిళ_కృవదమునకు వ్య_క్రియందు 
లతణ నంగీకరిం చదవమని యాళంకించ రాదు. ఆట్టియెడ జాతి 

జ్ఞాన మున్నపుడే లతుణచే వ్య క్రిజ్ఞానమును, వ్య _క్తిజ్ఞాన 
మున్నపుజే జూతిజ్ఞానమును, గలుగవలయును గాన నన్నోన్యా 
శ్రీయ పృసంగము వచ్చును. 

మూ. స్యాదేతత్ ప్రతిబంధం వినావి పకుభర తా 
బలాత్ యథా లింగంవిళేచే, పర్యవస్యలి; తథా 

సంగతిం వినాపీ శబ్దః శ_క్టివిశేషాది( శే సే. పర్వ 

వస్యత్కి స ఏవావే.వ కఇత్యుచ్యతే ఇతి చేత్ న 
తావత్ప్రతీతః క్రమేణ, ఆవేక్షణీయాభా వేన 
విరమ్య వ్యాపారాఒయోగాత్ . 

తా. ధూమరూవమగు హేతున్ర వహ్ని సామాన్య 
వాావ్యముగా గృహీతమై వహ్ని విశమవ్యాప్యనుగా గ్భహీ 
తము కాకపోయినను వతధర్మ తాబలమున వతువృ_త్తి హాతు 
వునకు వ్యావకమగు వవ్నో ్ యదివిశేషానునూపక మగుచున్న ట్లు 
"మొదట జాత్యర్థకముగా జ్ఞాతమ ౨ివదమే వీదవ నజ్ఞైాయ 
మానవ్య క్షి క్రికముంనాడ నగుచు వ్య. కిని శేష వ తీతిజనక 
మగును అనునిదియే నా మెపవదార్థము అనినచో జాతివ్య కుల 
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యొక్క_ పృతీతులకు క్రమము లేకపోవలనీవచ్చును. అ పేతు 
బీయమగు హాతువు "లేనందున జాతవ్య క్రులను సోచరించు 

వ్ర తీతులకు యాగవద్యము రావలసీవచ్చును. 

మూ. జాతివ్రత్యాయన మవేతత ఇతి చత, కృతం 

తరి శబ్బళ _క్టికల్పనయా తావలైవ తత్పి దక, 

ఓమితి చెన్న, న్య_కనాలంబనాయాః జాతి 

పృతీతేరసంభ వాడిత్ఫు_క్షతాత్ , ప్రమా 

ఇఆాంతరాపాత పృసంగాచ్చ, స్మరణం తదిత్య 

య మదోష ఇతి చేన్న, అననుభూతానన్వయ 

పసంగాత్. చే 

తా. జాతిజ్ఞైనము వ్య _క్రిజ్ఞానమునుంగూర్చి హాతువుఅగు 
నని, కృమోవప్తిం చేసినచో వ్య_క్రి ళ_క్రిలకపోయినను జాతి 
జ్ఞానమువలన నే వ్య _క్రిజ్జాన ముపవన్న మగుటవలన వ్య _క్రిళ _కికే 
యు చ్చెదవ్రసంగము వచ్చును. వ్య ్ర్ని గోచరింపని జాతి. 

వ్రతితి సంభవింవదని చెప్పియే యున్నందున వ్య_క్రీ. కృష్ణ 
చ్చేదము మాకిష్టమనుటకు వీలు లదు. వ్య _క్రిజ్ఞానమునుగకార్చి 
పదమునకు కారణత్వమునుః జెప్పక జాతిజ్ఞానమున కే కారణత్వ 

మును చెప్పిన చో జాలజ్ఞానము వమాణము కావలని 

వచ్చును. జాతిజ్ఞానకరణకమగు వ్య కీజానము స రణరూపము. 
ఆ IE గారీ 

అనుభవము కాదు. కాబట్టి జాతిజ్ఞానమునకు వమాణాంత 

రత్వప్రసంగము  లేదనిచెప్పుటకు వీలులేదు. అటులైనచో 
“గామానయ” అనువాక్యమువలన _ నననుభూతగొవ్య క్రి 

యనుభ నము "లేకపోవలనీవచ్చును. 
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మూ. అ స్వేవైన వశీతిరితి చేత్. కృతం తర్హి క్రి 

వరమును కలుగరకేయును. 

'భేదకల్పనయా. ఏవం చ యథా సానూన్య 

విషయా ళ_క్రిరేవైవ తద్వతి పర్యవస్యతి, తథా 
క అల జ అర అరే 

సామాన్యాళ యా సంగ తి_స్పద్వతి సరవ నై 

దితి. 

తా. వదము అజ్ఞాయమానవ్య కశ కిక మెననుు జాతి 

లే _క్షతయాజ్ఞానమువలన జూతివ్య క్ట్యులను నోచరించుజ్జానము 

కలుగుననినచో శ _క్టీిఖేదకల్పనకే యవకాళము లెదు. 'పటళ్య్వ 

సామాన్య విషయకమగం వటపదముయొక్క_ శ_క్టి వ క్లియందే 

వర్యవసన్న మగుచున్నందున దానికి వ్వ్ కయందు పృథక్ శ_కి క్రి 

లేనట్లు 5] భై నిత్యతపతుమునగాడ గ్గ బ్రక్షసామాన్యవిషయక 

మగక్ క్రియే తదా శ్ర య మైన పటళబ్దమందు వాచకత్వవ్యవ 

కాయబట్టి పటళ్ బ్లమునకు జాతి. 

వాచకత్వము లేదని చెప్పుటయే యుచితేము. 

మూ నచ నిత్యా అపి వన్షాః స్వ రాను వూ ర్వ్యాది 

రీ 9 ల న హానాః పదా క్థెస్సంగమ్య స్తే, న చ తద్విశిష్టత్వ 

మపి తేషాం నిత్యమ్. తస్తాత్త త్తజ్ఞాతీయకోడ 

నివిష్టా వవ పదార్ధాః పదాని చ సంబద్ధ్య సన 

నాతో న్య ఖేతి నై తదనురో భేనావి క్బ్దస్య 
నిత్యత్యమాళంక నీయమితి. యదా చ వర్హావఏవ 

న నిత్యాః తదా నైవ కథా పురువవివమాధీ 

నానుపూ రార్టది విశిష్ట వర్ణ సమావారూ పాణాం 
పదానామ్స్హ్ కుత_స్హరాంచ, తత్పమూహరచనా 
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తా. స్వరానువూ ర్వ్యాదివిపానములును నిత్వములు 

నగు వర్షములు పదార్థములత్ సంగతొకలవి కావు. ఆను 

ఫూర్వితోం గలసిన పర్షసముదాయరూూవ మగు పదము అర్థ 

పృక్యాయకమని చెప్పవలెను. ఆనువూర్వ యనంగా ఏకవర్ణే 

జ్ఞూనాంతరజ్ఞానవిషయత( రూపము, జాన నుని మైనందున 

తేద్ద టితమగు వదములనాడ ననిత్వమని చెప్పన ల వర్ణ 

ముళే యనిత్యము లైనచో, ఫురుపవి చ తనము 

నానువూర్వితొ 6 గూడిన _ వర్షసముదాయాత్మకమగు వద 

మనిత్యమని చెప్పవలెనా? వద. మనిత్యమైనచో తత్సమూ 
పహోత్మకమగు వాక్య మనిత్యము. తత్సముదాయ రూపమగు 

వేదముయగూడ ననిత్యము. 

మూ. పరతం త్రపురుషవరాధీనతయా ప్ర వావావిళ్ళ 
దమేవ సే నిత్య తాం బ్రూమ అతి చేత్, వతదపి 

_స్హుసర్ష ప ప్రళయసంభ వాత్ , అహాేరా త తస్యా 

పేరా క్త త వూర్వక త్వనియమాత్క_ర్మణా ౦ నిష 

మవిపాకిసమయత యా యుగపదష్భి_త్తినిరో 
థానుపవ త్ర వర్ణాదివ్యవ స్బానుపవ వ తైః సమయా 

నువలబ్దౌ, శాబ్దవ్యవహో రవిలోవపసంగాత్ , 

ఘుటాదినం ప దాయభ ౦గ 
WU 

మితి చేత్. 

తా. పరతం త్రృపురుషవరాధీనమగుటవలన వవావో 

ను చ్చద రూపమగు నిత్యత్వము సర్ద పృళయము లున్న ందున 
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సంభవించదు. కాంబట్టి వెద మనిత్యమగుటవలనం దత్క__ర్హయు 
సర్వజ్ఞుడు నగు పర మేళ్యరు నంగీకరించవ లెను. వ్ర 

యము నంగీకరించినచో ఈయహోశరా శీ, మెట్లసోరా' శ్రీ 

ఫూర్వకమో యటులనే యహాోరా త్ర ముల కమోరాత్రే 

ఫూర్యకత్న్వము సిద్దంచుచుండును. దానికి“ యనువవ త్తి వచ్చును. 

ఇళ్లు కర్ళలును సహకారులతో కూడుకొనియే క్రమముగా 
భోగసంపాదకము లగుటవలన నొక్కవర్యాయ మే భోగ 

నివృ త్రీయగుట యసంభ వము, సృష్టారిదిని బ్రా బ్రాహాణాదివర్ల విభా 

గమే లేనందున వర్ల ర్ల వరి వస్థయే -తేకపోవోలనీ వచ్చును. 

చ్రయోజ్య ప యోజకవృద్ధులు "లేనందున వ్యనవోరమువలన 

శక్రిజాన మే సంభ వింపమిరే'జేనీ. శాబ్దవవవోరవిలోపము గూడ 
వచ్చును. ఫఘుటాదికము నేసామ గ్రీనింట్టి చేయవలనీయుండునో 

అట్టసామ గి ని కనివి పెట్టిన పురుషుండు శేనందున ఘటాదినిర్థాణ 

భంగ, పసంగము వచ్చెడిని. 

"ఉచ్యతే. 

శ్లో. వర్హాదినద్భవో పాధిర్వ్భృ త్తి త్తిరోధః సుష ప్పివత్, 
ఉెద్భిద్వ ఎ్రగోకవద్యక్లాః మాయావత్త ప మోయాదయః. 

తా. “వర్థాదినం వక్షాదినవూర్యకం వర్ణాదినత్యాత్ ” అను 
ననుమానము రాశ్యాది శదసంసర్థరూపమగు నుపాధిదూపిత 

మెట్లగునో యౌక్లు “అహో రా త్ర మహోరా త తృవూర్యక మహో 

రాశ్రశ్వాళ్” తనుననుమవూనముం గూడ బ్రవ్మోండస్థ్రతిరూవ 

మగు నుపాధిదూపితము. సుషు_ప్పియందు కర ర లకొకగవ రాస 

యమే ? భోగనివృ త్తి లై మొటులనో యటులనే వ్ర భయమందుః 

గూడ నొక్కపర్యాయ మే వృ త్తినిరోధము కలుగును. తండు 



ద్వితీయ _స్తబకము. 205 

ఫీయక వృశ్చి కాదికము తత్పూర్వక మైనను ఆద్య్యమైన వ్చ్చి 

కాదికము గోమయాదివిజాతీయమువలనం గలుగునట్లు బ్రహ 

ణాదికము బ్రాహణాది పూర్వక మైననూ ఆద్య బ్రాహ్హకళకీ 
రము బ్రాహణతగసంపాదకకర, తోంగూడిన భూ+తములనలన సే 

గలుగును గాన బ్రావ్హాణాదివ్యవస్థ కననుపవ త్రీ లేదు. మా 

యావివ లె నీశ్యారుండె సృష్ట్యాదియందు ప్ర యోజ్యవ్ర యో 

జకళరిరముల నధిష్థించి వ్యవహారమువలన నృష్ట్రాదివురుషం 

లకు శ _క్తజ్ఞనము 'కలుగంచేయును గాన శాబ్దదివ్యనస్థ కనువ 

వత్తి లేదు. విటుల నే ఈశ (రుడు కులాలాడిశ రీరయులను. 

ధరించి ఘటాదికముయొక్క సామగ్రిని మాపించుటవలన. 

ఘటాదిసం వ దాయభంగప్రసంగమును "లేదు. 

మూ. తత్పూర్వకత్వమా లే, సిద్ధసాధనాత్ , అనంతర 
తత్పూర్వక ల్వెఒ ప్ప ప 5 మోజకత్యాత్, వ ర్టాదిదిన 

పూర్వక కతద్దిననియమభంగనదువవ లే రాశ్యాది 

విశేష, సంసర్టరయావకాలో పాధి ప్ర పయు రకం ఘా 

తత్, తదభావ వవ వ్యావృ ల్తే నక, "కథేవావి 
సర్రానువృ త్తినిమి త్త బ్ర వోండస్థితి రూవకాలో 

పాధినిబంథనత్నా తస్య ఈ గదభొవవవ వ్యావృత్తే 

కో దోవ నచ తదనుత్సన్న మనళ్వరం వా 

అవయవిత్యాత్ . 

తా. “*వన్హాదినం వర్ష్దాదినపూర్వకం వక్షాదినత్వాత్ * 

అను ననుమూనమువలె “అహోరాత్రం అహో రా త్రఫూర్వకం 

అహోరాత్ర క్యా త్తొనెడి యనుమానము గూడ నవ్రయోజ 
కము. అహోరాత్రమం దహో రా త్ర, ఫపూర్వకత్వము సాధ్య 
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మనిన ప్రళయము  నంగీకరించినను సృషప్ట్యాద్యహోరా 
త్రములందు వెనుకటి యహోరా త్ర, వూర్వకత్వ ముండుట 

వలన నిద్దసాధనరూపదోప, ప్రసంగము వచ్చును. కాన్రన నవ్య 
వహితాహోరాత్ర ఫూర్వకత్వమె సాధ్యమని చెప్పవలెను. 
వర్షాదినమం దవ్యవహీతే వర్షాదిన వూర్వకత్యము సాధ్య 

మన్న వుడు కర్క_టకసింవోన్యతర రాళ్యవచ్చిన్న రవి కాల 

పూవ్వకత్వముపాధి. దానికి సాధనాబ్యాపకత్టము కర్క 
కుక పుథమాంశావచ్చిన్న డినాంత ర్భా విణ వచ్చును. కావున 
వన్షాదినత్వరూవ హేతు నిట్టి యుపాధిత్ం గూడుకొనుట 
వలన వూర్వో కృసాధ్యవ్యా_ ప్యభావవత్తు గావున ప్రథమా 
నుమానము వ్యాప్య త్వా౭సిద్ధము. ద్వితీయానుమానమున 

సంసా ఠరావచ్చిన్న కాలపఫూర్యకత్వము న_ర్పమానదినాంత ర్భా 

వేణ సాధ్య వ్యాపకమును, సృష్టైనది వథమదివసాంత ర్బా వేణ 
సాధనాఒవ్యాపకము నగుటవలన నుపాధి యగును, ఇట్టి 
యుపాధితోం నాడినందున నహోరా త్ర తదాపహీతున్ర 
వ్యాప్య త్వాసిద్ధము గావున సాధ్యసాధకము గానేరదు. సంసా 
రము నిత్యము గావున పూర్వోకొపాధీియందు సాధనవ్యాప 
కత్వము వచ్చునని యాళంకించ రాదు. సంసారము గాని సంసా 
రావచ్చిన్న కాలరూవమగు నుపాధిగాని యవయవిరూవమగు 
టవలన ఉత్ప _త్తినాళములు లేనట్టి యవయవి లేనందున సాధ 
నాఒవాస్ట్రవకత్వము సంభవించును, 

వైన నుదాహరింవణుడిన, ప్రళయ బాధకము లై దిం 
కితో మొదటిది నిరాకరించంబడినది. 
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మూ. వృ త్తినిరోధస్యాపి సుషం_ప్త వస్థానదుపవ శ్రే న 
హ్యాని మతవి పాకసమయాని కర్యాణతి న తదానీం 
కృత్స్నా న్యెవ భో గవిముఖాని, న హ్య చేత 

యతః కశ్చిద్భోనో నామ విరోథాత , క్నస్టర్టి 
తదానీం శరరన్యోవయోగః? తంతి న కచ్చిత్ , 

త్త కముర్ధమనువ ర్హలే? ఉ_త్తరభో గార్భం చతు 
రాదివతి, చ్రాణితి కిమర్థం? శ్వాస ప శ్వాససంతా 

నేనాయుపో= వస్థా ఖే దారం, తేన భోగవిశేవ 
నిద. 

థ్ 
తా, విషమ విపాకసమయములగు కర్మలు సుషుపు 

వస్థయం చెట్లు భోగనివృ త్రిగలవి యగుచున్నవో యాక్సై 
పృళయమందు( గూడ భోగనివృత్తి గలవై యుండును. సుషు 
_ప్యువస్థయందు జ్ఞానసామాన్యసామ గి లెనందున జ్ఞానము 
పుట్టదు. అందువలన భోగముండుననుటకు వీలులేదు. ళరి 
రము భో గావ చ్యేదకము గాన సుషు_వ్ష్యవస్థయందు భోగము 
లేనిచో శరీరమున కేమి యుపయోగమని యాళశంకించరాదు. 
సుషువ్లుని గూర్చి యాసమయమున ననువయు క్షమే యా 
శరిరమని ెవ్పెదము. అనుపయు కృమగు శరిరానువృ త్తి 
యేలయందువా! స్వప్న సుషుప్తులయందు జ్ఞానమును బుట్టించని 
చమురాదింద్రియములయొక్క_ యనువృ త్తి భావిజ్ఞానము కొజు 
టు లంగీకరింపంబడుచున్నదో యటులనే యుత్తరభోగా 
రె తదనువృ త్తి యావళ్యాకము. శాస వ్ర శాసము లుండుట 
వలన నాయున్రాయముయొక్క_ యవస్థా భదముకొరకుం బతికి 
యున్నట్లు చెవ్చవలెను. అందువలన భోగము సిద్ధించును. 

వ్ 
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వ కథంచిదుపవద్య లె, న తు విళ్వన్నేతి 
చేత్. అనంతతయా  అనియతవిపాకసమయ 

తయా ఉవమర్జ్యోపమక్షక స్వ భావతయా చ 
6 ® య 

కర్మణాం విళ్వస్వ వకస్య వా కో విశవః యేన 

తా. ఒకానొకనికి సుష్తుష్పయందు. వృ త్తినిరోధము 
గప్రేనను వ్ర ళయకాలనున్మ  నందజకును గలుగు ళెట్లని 

యాళంకించ రాదు. క ర్శ్మలనంతము లగుటవలనను, అనియత 

మగు విషమవిపాకసమయము కలవగుటవలనను, ఒకనికి నంద 

అకు ననుటలో విశేషము లేదు. 

మూ. భవతి చ సర్వసై్యైన సుహ్వోవ్క క మేణ నతు 

యుగవదితి చేన్న, కారణ క్రృమాయ_త్సత్యా 
క ఉనా “nH 5రే ౦ త్కార్య క్రమన్య. నచస్వ్య బాతుబలాయా తై 

వత్! రట భ వితవ్యం, అనియత త్వా 

వ, సర్వ గ్రాసవ 0 గ్రవోణాం హ్యాన్ట థా 

సమాగవమాఒనియ మేఒవీతథా కదాచిత్చ్యాత్. 
యథాకాలాద్యనియ మేపి సర్భమండ లోపరాగః 

స్యాత్ త్రి దోషసన్ని పాతవద్యా, యథా హీ, 
రి జ ఆం అలో జే వాతపిత్తశ్లైప్య శాం చయ ప్రకోవప్రశమన్నక, 

మానియ మే౭వీవక దా సన్నిపాతః స్వాత్ తదా 
దెహాసంహారః తథా కాలానలపవనమవర్ష 
వానాం సన్నిపాతె బవాండదేహా వళయావ 

WE Se 
శ్యాం యుగవదేవ - భోగ రహూతా స్పాతనా 

స్ఫ్యురితి కో విరోధః? 
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నువపళునో బ్రాహణవూర్వక త్వేఒవి తెపాంస్రాథ 
ఎ సాక్షర. అగా వ గా పావై ' మికా_ స్ట _క్తత్కర్శ్ వనిబద్ధభూత భేద హెాతుకా 

వవ న వవ హెాతుః సర్వత, అనుగత 9తి 

సర్యెషాం తత్చా_న్హనికానాం సమానజాతేయత్వ 
మితి కిమసంగతమ్ ? 

తా. వృశ్చిక తండులెయ కాది న్యవస్థవ లె బ్రాహణాది 
వస్థకూడ నువవన్న మగును. వృశ్చికము వృశ్చిక పూర్వక 

మైనను మొదటివృక్చికము గోమయమువలననే గల్డునట్లును, 
తండులవీయకము తండులియక పూర్వక మైనను "మొదటితండు 
పేయకము తండులకణమువలననే గల్టునట్లును, వహ్ని వహ్ని 
వూర్వకమైననూ మొదటివహ్ని యరణివలన నే బుట్టినట్లును, 
పాలు పెరుగు నెయ్యి, "తైలము మున్నగునవి ఆతీరాదుల 
వలనం గల్లునట్లును ప్రాథమికములగు మాను పాదులవ్యువస్థ 

ఆయాకర్మ లతో? గనాడుకొనిన భూతములవలననే కలుగును. 
ఆౌాతువులు, వానిసంతతియందులనాడ నుండుట చే యంతట 
నున్నందున వాట్లవలనం బుట్టన వానికి: గూడ నాజూతియీ. 

వచ్చును యని చెప్పినచో యేమియసంగతము ? 
మూ. గతం తర్హి గొవూర్వకోఒయం గోత్యాదిఆ "ప 

డినా. న గతమ్, యోని జేషే(వ వ్యవస్థావనాత్ శ 

మానసా స్థ సన్యథావీతి గోమయవృళ్చికాదివది 
దానీమపి కిం నస్యాదితి చేన్న, కాలవిశేషనియ 
తత్యాత్కార పని శేషాణామ్,న హూ నరాసుగోమ 
యాచ్చాలూక బ్రతి పామంళలే కిం నస్యాత్. . 



తా, “ఆట్లచో సామాన్యము గోపూర ఏకము” అను 

ననుమానము లకవోవలసినచ్చునని చెప్పరాదు. యోూనిజమెన 

వులకే నోపూర్వకత్వము చెచ్పెదము. మానసికమైన 
గ వాదిసృష్టి యన్వథా యుండవచ్చును. "మొదటివృళ్చి 

నోమయమువలన నెక ట్లుత్పన్నమయ్యొనో యళ్లే ఇవ్బుకును వల 
వుట్రహాడ దని యాశంకంచ రాదు. వ రాశాలమందు గోమయము 

నలన పురుగులు పుట్టుటనలనను హీంమంతమునందాం ౭ బుట్టక 

పోవ్రటనలనను 'కార్యవి శ నెషములు కాలవికేషనియతములని 

చెప్పవ లెను. కాన్రున నట్ట కాలవి శేషము విప్రుడు లేనందున 

నట్టయాళ ౦క కవకాశము లేదు. 

మూ. సమయో వ్యేకోనైవ. మాయావినేవ న్యుక్చా 
ద్యవ్వ్యుత్పాదక భా వావస్థీత నానాకాయాధిష్ఞా 

నాదీ స్థినహారతవఏవ సుకరకి యదా హి మా 

యావీ నూత తృసంచారాధిఫ్టి పతం దారువు త్ర, తక 

మిదమానయేల్ వ్రయుం కేస చ దారువు తక 

సథా కరోతి తదా చెతనవ్యవనవో రాదివ త్తద్దర్శీ 

వాలోవ్యుత్పాద్య ల తథేవావి స్వాత్, క్రియా 
వ్రర్ణిత్స_త్తిర వి తతవఏవ కులాలకువిందాదిసామ్. 

తా. వింద్రజాలికుండు సూత్రనమునందు డారుమయ 

మైన బొమ్తనుంచి దాని గూర్చి “యాఘటమును తిసు 
కొనిరమ్ము” అని ప యోగించిన పిదప నాబొమ్మ యటులం 

ల 

చేయును. డానినిజాచిన చాలుండును చెతనవవవోరమునవె 
~ వ్ర రుచ ఇచ a న జ బొమ్మయొ గా వ్యవహారమువ వలన సూడ a ము కల 
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వాం డగును. అళ్లై సృష్హాదియందు -ఈళ్వారుండు వ్ర యూజ్య 

వ, యోజకళరిరములను ధరించి వ్ర యోజకవృద్ధుని చే నియో 

గింహబడినం (బ్ర యాజ్యనృద్ధునియొక వ్యనహారమువలన 
నపుడుండు జనులకు శో_క్టీజ్ఞానమును గలుగంబేయును. 

వల్ యు నికు యీశ్యరుండు కులాలకువిం దాది భళూవములను 

ధరించి ఘటపటాది కార్యుని రాణమున నుపయోగించు సామ 

గ్రని దెల్చును. దానిని. గనుగోొనిన కులాలకువిండాదులు 

ఘటపటాదుల నిర్తాణము చేయుదురు గాన ఘటపటాదిసం ప్ర 

మూ. సన్హాదా వెన కిం పృమాణమితి చేత్, విశ (సం 

తానోయం దృశ రిసంతాన కూనై రస్సమవాయి 

భిరారబ్బః సంతానత్వాత్ ,ఆర ణేయసంతానవత్, 

వ_ర్హమాన, బ్ర వ్యాండపరమాణవః వూరముత్చా 

దితసజాతయసంతానాంతరాః నిత్య ల్వెసతి తదా 

రంభకత్వాత్ , వ్రదీషపరమాణువదిత్యాది. 

తా. సృష్టూకిదియందుం బమాణ 'మెమనంగా: ఆరణి 
నిరంఢనసంయోగమువలన గల్లువహ్నీ సంతానము సంతాన 
రూప మగుటవలన్క, దృళ్య్వమైన నహ్నృ సంతానళూన్యముగల 
సమవాయియగు, వరవమూణువలనః గలుగునట్లు చ పంచసంతా 

నము గూడ అటులనే గలుగును. యను ననుమానమున్ను, 
చచివవవమాణునులు నిత్యలములై (వదిపారంభకమగుటవలన 
పూర్వమున బుట్టించిన వ్ర దీవసజాతీయమగు వ్ర దీపాంతము 
గ లవియో, అళ్ల్లు డో స్తుతమునందుండు బ్రహాండముయొక్క ఈ 

పరమాణువులు గనాడం బూర్వుమునం బుట్టించిన బ్రహాండసజూ 
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తీయ బ వ్యోండ ముగ లవి యను యనుమానమున్ను, సృష్టిలోం 

వనొ. అనయచవానామావాపో ద్వాపాదుశ్చాదవినాళే " 

చ స్యాతాం సంతానావి న్భౌద న్పెతి కో విరోధ 

బ్రతి చెన్న, ఏనం హొ ఘటాదిసంతానావి బె 

దోపి స్యాత్. విషర్య్యయ స్తు దృశ తే, కర్రాది 

భో గవిశేషసంపాదన పృయుకో౬సావితి చేన్న, 

దష్టిణు కేషం తదభావాత్ .తథా చ తదవయవా 

నామపగమా౭. భా వేనానాదిత్స ప్రసంగ దగర్టిణు 

కత వ్యాఘాతః, 

తా, అవయన్రులకవయవముల యువగవమూవగ మము ల 

వలననే యుత్ప త్రివినాశములును  సంతానావిచ్చెదమును 

సంభవించునని చెప్పిన విరోధ మేమున్నదని శంకించ రాదు. 

కార్య దృ వ్యమున క్రీదిటి గా నత్యంతో చ్చేదము "లేనిచో నభి 

మతమైన ఘటాదులకులనాడ నత్యంతో చ్చేదము "వేశపోవలసి 

వచ్చును. సామాన్యముగా ఘటాదుల కత్యంతో చ్చేదము 

దృష్టమగుటవలన నది మా కిష్ట మే యనుటకు వీలులేదు, 

కార్య్యద్రవ్యము భోగసాధనము గానందుననె యత్యంతో* 

చృేదవ్యవవోరము కలుగును గాని ఆవయవములయొక్క._ ఊప 

'గమావగములవలన కలుగదని యాశంకించుటకు వీలులేదు. 

అటులై నచో ద్వస్టాణుకము భోగసాధనము కానందునను, 

అవయవములయొక్చి_ యవగమము లేనందునను సడాతేనము 

కావలనీవచ్చును. దో ఏణుక మునకు అట్టియెడ దు వ్రైణుకత్వ 

హోనియు6 గల్బును. 
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మూ. తస్థాద్య త్కారస్టిం యన్ని బన్గనస్థితి తదవగ మే 

తన్నివృత్తి త్తి యత్ యద్దేతుకం తదుపగమే త తనో న్ 

త్స త్తిఫి న చ కార్యసీ స్థతినిబర్ధనం నిత్య మేన 

నిక్యస్థీతెర సంగాతీ, నచ నిత్య వవ “హేతుః. 

శాదావత్కత్వవ సంగాత్ , తదతి ని_స్హరంగ 
సతర్. 

తా. కానన నేకార్య మేది యున్న పుడుండునో యది 

నిచో నాకార్యముయొక్క_ నివృత్తి కల్దును. వది యద 
కుక మో ఆ కార్యమది యున్నవుజే పుట్టును. కార్యము 

యుక్క_స్టికినిబంధనము నిత్య నుని చెప్పుటకు “వీలులేదు. అటు 

లైనచో కార్యముంగూడ నిత్యము కానలనీవచ్చును, శౌర్య 
ముగూాడ నిత్య సాతుక మెనచో కాదాచిత్క_త(ము తేక 

పోవలనీ వచ్చును. 

మూ. -ఈదృళ్యాం చ వ స్తుస్థత్ " భోనోఒవీ కర ర్ లేన 

మేవ వస్తుస్వభావాఒనతిక్ర క, మేణ సంపాదనీయ 

బ్రతి ద్వ్యణుకవల్సికీలికాం చాచే ర్న వ్యోండపర్యం 

తస్యాపి విళ్వ సాయ మేన గతిరితి స్క తిబంథ 
సిద్ధిః 

తాః ఇట్లు కార్నస్థితి యనిత్య హాతుకమగుచుండ గా 
భోగము సాడ కర్మ లచే వ స్తుతి నతి నతి క మించక సంపాదనీయ 

మగును. కనుకనే “ధే గార్ధః కర క భిస్ప'క్నేపాముతా సొదకియను 
సిద్ధాంతముాడ కుదురును. కనుక ద్వ్యాణుకము భోగసా 
నము గాకపోయినను స్థితినిబంధన వా బాతువుయొక్క._ ఉపగమా 
పగమములవలన నుత్వాదవినాళశ శాలి యగునట్టు 'కార్యరూవ 
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మైన ప్రదంచమునకంం గాడ నుత్ప చ్రని నినాశములు సంభ 

వించును. కాన సృష్టి ప్ప వ ళయసాధకములగు ననుమానముల 

యందు బ్యా పి సిద్దించును. 

మూ. తణా చ బ్రవ్హాండే _సరమాణుస్తాద్భవికరి వర 

మాణుషుచ న స్వతంత్రేష షు వృథ గాన్నేషు తేద చన్హకి 

పాతినః వ్రాణ్గ ణాః కరన న ర్హంతాష్ కకుపి తకపిక 

పోలాంతేక్షతాదుం బరమ్శళసమూవావత్, దవ 

దహన బ్ ప్యామాన దారూదరవిఘూరక్ష్మ మాన 

ఘుణసంఘాతవత్ , వ్రశయవవ వనోల్లాసనీయా 

ర్యానలనిపాతిపోత సాంయా తి త్రీకసార్థవద్వెతి. 

తా, బ బ్రవ్శాండము దర్శ్వాణు కాది క్ర క మమున నలీించినవిదవ 

పరమాణువులు" స్వతంత్ర తముగా నుండునపుడు కోపించిన 
కోతియుక్క_ గండస్థలమునందుం డెడి మన కనమూహాము 

వలెను, కార్చిచ్చుచే. బరమ వృతకోటర 

మందుండు బేనటీగలువలె వ్రళయకాలమందు వీచు వెను 
గాలి చే వృద్ధినొ ందినం Ss యు డిన నావయందుం 

'డెడి కళాసేల సమూహమువ లెను, ద్రవం డాంతర్షత మైన 

పర్వతములు సము బ్రములు మొదలగు నొఫ్టలమగు పదార్థము 

లును నలించును. 

-ఈగ,౦థము చే బృవ్లోండనాళ రూవమగు వ్రళయము 

నిీదించినందున బవాోండాంతకతమెన  వేదసముదాయము 
థి ws ర” 

కూడ ననించునని నూచింవంబ చెను, 

జ ం శే 2 శ్లో. జన సంస్కార విద్యాచెళ్ళ శస్సా ప్రధ్యాయకర్శ ణో 

హ్రాసదర్శనతో హో హాసః సం ప్రదాయస్య మోయకామ్. ౩3 
Cy ళ్ 



తా, జన్మ = జన్మయొక్కయు, సంస్కార = గర్చాది 
సంస్కా_రముయొక్క_యు, విద్యాదేః = వృ_క్త్భర్యము మొద 

లగువాటియొక్క_యయు శో x= = ఆధ్యయనశ కి కీయొక్క_ యు, 

కర్కలకక్టియొంక కాదమ్మా వోసదక్శనతః = నాళముగజాడంబడుట 

వలన సంప చాయస్య = వెదముయొక్క, పోనః = నాళము, 

మోాయతాం = ఉజహింవంబడుంగాన, 

మూ, ఫూర(ంపహా మానస్యః ప చజాస్పవమభ వన్ తతో 

, యోజన వైయుననంభ వా తతః కా 

ధిజన్తానః; వఇదానీం చేశ కాలా 

, భృతషు తతో గ ర్భాదితః పదా 

వహారమా శ్రిత్య ళ్ Gi EA ci 

తా. కృతయుగమున సంక ల్చ్పమువలన నే మానసికమైన 

ప్రజోత్పత్తి ఈయు శ్రే కాయుగవ మం దపశతై స్ట్ వ్ర మోజనమైన 
మిథునకర్మ చె నుక శ త్రియయు జ్యావరమునం గామముతోం 

'హూడిన మిథునకర్య లన నుక్చ శ్రి తీయు. నయ్యొను. ప్రస్తుత 
రా 

మున 'చేళకాలన్యవ వస్థ్ర లక కేవల ము పళుధర్శ మువలననే వ వ్రజ 
ముక ఈత యగసుచుని ది. ఈ ం కై యు క్ర న్నది ఛుక్ రము జనో వ్ర 

సము దృష్టమగుచున్న ది కృతయుగమందు చరువురో డాళ 
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మందు మంత్ర సంస్కారము చేయబడెను. అనంతరము చేతా 

దులయందును, గ ర్భాదులయందును సంస్కారములు౯బేయం 

బడెను. ప్రస్తుతము శిశువు జన్మించినపిదప లౌకికవవవారము 

నాశ్రయించి సంస్కారము చెయంబడుచున్న దది. ఈ ప,కారము 

sh రాదులకు ప్రాసము దృష్టమగుచున్నది. వూరషము 

స, కాఖలతోం గనాడుకొనిన వేదాధ్యయనము, పిమ్మట 
ఫండ్స్ హలమునకు కొన్ని శాఖలతో లనసాడుకొనిన వేదాధ్యయ 

నము. మరికొంతకాలమునకు వడంగసహాత వెదాధ్యయనము, 

స్కస్తుతము కొన్ని స్థ సలములయం  దొొకొ_క శా ఖయొక క్క_యే 

యధసియనము జరుగుచున్నది. 

మూ. పూరం బుతవృ_త్త యో బ్రాహ్లణాః ప్రాద్యోతి 

పత, తతొ ఒమృతవ వృత్త తయః, సం వ్ర త్రి (వృమృత 

సత్వానృ్ఫతేకునీద పాశుపాల్యశ్వవృ త్త స్త రుకూ భూ 

యాంసు, పూర్వం దుఃఖేన బ్రాహ్మల కరత్ 

థఠరవాఒ లభ్య_న్ల న్యృతతః త, త యాతిథ యోజఒవీ 

సంనృతాః, తతో వై  శ్యావేశినో=పి సంప్ర పలి 

కూద్రాన్న భోజినో=ి పూర మమృతభ్జః 

క్ విఘసభుజః ఎతతో౭న్న భుజః, సంప్రత్యఘ 

భుజ ఏవ. 

ఇటో జే య 4 లర a అ or ఇ 

తా. వూర్వ్యమున అాప్గాణు లుంఛశిలావృత్తుల చే 

జీవించుచుంజెడివారు. అనంతర మయాచిత మైనచానిని 

గృహించుచుం డెడివారు. అటుపిమృట కొంత కాలమునకు 

న ర చుండెడి . వ సుతము యాచిత మైనదానిని గృహించుచుం బారు వస్తు 
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భుజిం చెడు శ్రాహణాతిథు లున్నారు. పూర్వము యజ్ఞ శేష 
మునే భుజింవెడివారు. అటుపిమ్వట అతిథులలెషము'నే భుజిం 
చెడివారు. వస్తు మితరులతొ సంబంధము లేక న్యోదరపూ 

రణవరాయణులై 'కానయబడుచున్నా రు. 

మూ, పూర్వం చతుష్పాద్దర్మ ఆనీత్, తత స్తనూయ 

మానే తపసి త్రిపాక్, తతో మ్ల్లూయతి జానే 

ద్విపాత్ , సం వ్ర వ్ జీర రితి యశో 1 దానై. కపాత్, 

సో౭_కి పాదో ఏ దురాగతాది విపాదిశాశ తదుఖష్థో 

2 క్రద్దామలక కళంకిత; కామో థాదికంటకళత 

జద వక క వ్ర ర సగ దత వృత్యహమప 'చీయమాన్లవీ: గష్టతయా ఇత 
_స్తతష్థృతన్ని వోపలభ్యతే. 

తా. పూర్వము ధర్మము తపము జ్ఞానము, యజ్ఞము 
దానము నను నాలుగుపాదముల జెడిది. ద్ర క్రమముగాం 

దహోజ్ఞాన యజ్ఞ ములు నశించినకిదప టో దానరూప మగు నేక 
పాదముతో నుండెను. ధ్రస్తక న మాపాదముకూడ దుష్ష వ ఫ్ర పృతి 
గ్రహ మనెకువ్యాధి చెం బి డింపంబడి య శ్రద్ధ యనెడు మల 
ముకం బూయంబడి కామరోథాది రరూవకంటకళతము చే 
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7 
నపషడుచు చ ల్నిత్యము మ్ణ్ంచు సామ పము కలదగుక 

టునటు సంచరించుటకు వీలుబేక యున్న 8. పటుల ధర్హవో 

సము దృష్రమగుచున్నది. 

అధ్యయనమునకు యజ్ఞమునకుం గారణమైన సామ 
ర్ణ స్రముయొక్క_ నాళ మువలన స్పాథ్యాయ యాగాదిరూప 

మగు కార్యపహ్రైాసము భూడంబడుచున్నందున వేదముయొక్క 
వో సముంగూడ నూహింవంబడులగాక, 

రీ 

మూ. ఇదానీ మేవ న సర్వత్ర, దృష్టైాన్నా ధికమివ్యు తే వ్రత 

చెన్న, స సృత్యనుజ్రానానుమితానాం శాలానా 

ముశ్చేోదదక్శనాత్ . స్వాతంత్ర న్ స్మ ్రతనామా 
చారస్య వ ప్రామూణా నభ స్ట గుర్ 

తా, శాఖలకు. విచ్చేదను లేదు, వ్రస్తుత మధ్యాయన 

విషయముగా నెంత వేద మువపలభ్యమాన మగుచున్న దో 

నావద మే యెల్ల పుడు నధ్య్య్యయనవిషయము గావున వెదము 
నకుంగాని కాఖలకుంగాని ప్రాసము లేదని యాశంకింవరాదు. 

స స్మృతిక్ నాజారమునకును ర్రామాణ్యము శ్రుతిమూలక ము 

గేసున పృత్యతుసిద్ధమగు స్టా హక్ నాజారమునకును మూల 

మగు శ్రుతి కాన రానందున స సృ త్యవారాదుల ననుమే 
యిం చెదము. (వివాదవదం స స్మ తిన, తి న్థైనుభావక చేద 
మూలం_ళ౪క్ట _వ్రమాలల్యే సతి మవాజనపరిగ,కీ పాతస స్మృతి 

త్యాత్ , ప్రత్య వేదమూలికస్త తివత్ . ఆచార  వేదబోధిలేః_ 
అలక కావి 1తశిష్రాచారవిషయ త్వాత్ --- యాగవత్ ,) కట్లు 

అతళ్రుమితమైన శాఖలకున లె లె నధర్యయనగోచరము గాని వేదము 

లకుం గనాడ వోసము నంగీకరించవ వెను. 
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మూ. నున్యాదీ నామతేం ద్రి యార్థదర్శనె ప్ర నూణా 

భఖావాత్ . ఆచా రాత్స్కృృతిః స్ఫృతేశ్చాణార 

ఇత్యనాదికాభ్యుపగమే అస్థపరంపకావ్రసం 

గాత, ఆసంసారమనామ్నా తస్య వ వేదత్వ 

వ్యాఘా లెనానుమానాఒ యో గాత్ ఉత్పతి 

తోేఒభివ్య కి క్రితో౭. ఒభిస్త్రాయతో వాఒననచ్చిన్న 

తా, మన్యోదు అతిన్లిియార్ట ద్ర, స్వలనుటకుం దగుప వ్ర మా 

ణము మంచే జేసీ వార లక్రేం ద్రియార్జమును గని పెట్టి వేషము 

నవేతీంపకయే స స్మృత్యాదులను కోచించినారని “ఇెప్పుటకు 
వీలులేదు. శూ వారము బవాుళ ముగా నున్నందున దానినీ 

బట్టియే స సృృతిప్ర ఆజయనమును, సృనిః బట్టి శిష్టాచారనును 

నంగీశరించుచు రహే ప్రాసము ని చె ప్పిన చో సు Yd 

దూలకు వేదమూలకము గాం (బ్రామూణ్యము నంగీకరి 

చిన మోావుతవుం ప రెండింటికి వపదమూలకత్వ ముంగిక 

రి చక ల్రామాణ్య మంగీకరించినచో అంధవరంవళా రాప్రసంగము 

చచ్చును. అనయా సృృళతాాచా రాదుల కానుమానిక తము 

క రింపవలనెవచు పను. ఈస సృృత్య్వాచారములకు నిత్యాను 

మేయవె పెదమూలక త్ర మంగీకరిం చెదము., వాట్లో చ్చద వమంగీక 

రించమనిన నాసంసారము పఠించకుండాయుండెడి ఆవేదము 

నకు 'వెదత్వము "లేనందున నను మేయత్వ మనుపవన్న ము. 

ఉత్ప _త్తితో గాని యభివ్య_క్టితొ గాని యభిసప్రాయముతో గాని 
నాన్న కమా పిమగు. వర్హమ్మాత్రము నిరర్థకముం సాన నట్టిదానిశే 
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స్మృత్య్యాచారమరాలక త్వేము నంగీకరించి, శాఖో చ్చేదము 

కేదనుటకు వీలు లెదు. 

మూ. యది చశిష్టా చార తదిదం హాతసాధనం కర్హవ్యం 

వెత్టనుమితం కిం వేడానుమానేనః? తదర్భ స్యాను 

మానతవవ సిద్ధః, న చ ధర్మపెదనత్వాదిద మే 

వానుమానం అనుమేయో వేదః, పృత్యతు 

YC ఎ సిద్దతాషదశ బ్లక్యాచ్చ. ఆథ KN 

త్సిమాణమూలో యమిళి చేతి, తతః సీద్దసాధ 

నమ్, పృత్భతమాలక్యాభుర్ధివగమాతి . తేద 

సంభ వ౭ప్టనుమానసంభ వాత్ . 

తా. “ఇదం హీతసాధనం క_ర్రవ్యం వా శిజాచార 

త్యాత్తొను ననుమానముచేతనే కర్మలకు హితసాధనత్వమును 

క_రృవ్యత్వమును సిద్ధించుచుండంగా నిత్వాను మేయమగు వేద 

మూలకత్య మొప్పుట యసంగతము, శిష్టైచారరు పెహాతువు 

ధర బోధక  మగుటవలన నీయనుమానమే నిత్వాను మేయ 

వేదమని యాశంకింపరాదు. ఆచారము ప్ర త్య్వతుసిద్ధ మగుట 

వలన ని త్యాను మేయ రూపవనియు శబ్బరూవము గానం 

దున వేదమనియు చెప్పుటకు వీలులేదు. “ఇదం ప్రమాణ 

మూలంశిష్టాచార త్వా తోను ననువూనము చే నిశ్యాను మేయ 

వేదమూలకత్వము సాధించుటకు వీలులేదు. ఆచారమిోాళ ఏ 

రీయ పృత్యతు విషయ మగుటవలన దానికి పృ తత మూల 

కత్వము సిద్ధించినందున సిద్దసాధనాఖ్యదోపము సంభవించును. 

ఈశ్వరు నంగికరించనివతు.మున వ్రర్యవీమూలక త్వము "లేక 
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సోయినను ఇ సుమూన కమూలకత్వ మే యంగీకరించెదము గాని 

"వేవమూలకత్శ ముగీకరింపము. 
(లు 
ల - P) క్ 

కముజ్లాయవమూానః వ పృత్యాయకో షై 

వవ వా మూలం, = జడతమక తమా ది, 

అనుమితత్వార క్ల జ్ఞాయమాన వవ ఇతి చే 

లింగమే వవ మేవాస్తు. స్ప. అను మేయ ప్రతితేః 

నీలింగ వ వ్ర తేత్రిర వేచుతా కారణత్వాతి . 

తా. ఆనుమాన మజ్జ్ఞాయమాన మగుటవలన వ్ర తయ 

జనకము గానందున నది యనుమాన మెట్లగును! అట్టి దెటుల 

మూలమగును? అందువా! శిర్టైచావనునకు నిశ్యాను "మేయ 

'వెదవమాలకత్త్వము. నంగీక రించిన. నీమతమున నజ్ఞాయమాన 
మగువేదము వత్యయజనక మట్లగును ? అట్ట ప్రత్యయజన_ 

కముగాని వేనము ఆచారమూల మెట్లగంను 1 చెష్టము ! 
అనుమితమగుట చే జ్ఞాయమాన మె యగుననిన, వింగములనసాడ 

నశ్షే కావచ్చును. లింగప్రతీకి యను మేయ ప్రతితికిం గారణ 

మైనందున వూర్వమందురడుట యావళ్యక శసనినచో శబ్ద 
ప్రతీతిలనాడ నక్ష యగును. ఆచారక _రృవ్యత్యము వై ఇ యను 

మౌానమూలము, ఆచారక_ర్హవ్యతము సెద్ధించినపు డె అను 
మేయప ప్రతీతిగల్దును. ఆచారక కన్య తాజోధ లింగ ప్ర తీతికంకు 

వూర్వ్షయాచారక _కృవ్యత సిద్ధించినందున ననుమానము నంగీక 
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తన తు శబైైన క_ర్హవ్యణ 

చేన్న. ఆచారస్వరూపస్వ్య 

మూలాంత రాఒన వేతణాత్ .తస్తాత్క_ రవ్యతా 

యాం ప్రత్యమా ఒభా వాద ప్రమతతయా చ్ 

శ భ్రానుమానానవ కాశౌతి ప్రక్యతి శ్ర తెరసం 

భ వాచ్చిప్రై చార త్వెనైవ క_ర్హన్ట తానును 

మాయ తయా మూలళ భ్రానుమానమ్, తథా 
నా చాన్ (+ Zt a ఏ త్తి ం 

చ కిం తెన? తదర్భస్య ప్రాగవ సిద్ధః. 

తా, శిషప్రైచారమునకుం శబ్లమరాలక తము ననుమే 

యించెదము. అనుమితే మెనళబ్దముచె క వర్ణిత సిద్ధించునని 

యాశో ంకించ రాదు, ఆచారస్వరూపము కు త్యత.సిద్ద మైనందున 
ల చి 

వమాణాంతరము న వేతుంచదు. ఆచారస్వరూవము పృత్యత 

నీదమెనను దానికి రవ్య తాబోధ కై వడానుమాన మవసర 
pa జాల న్ా . 

మనుటకు వీలులేదు. క_ర్తవ్యత ప్రత్యవము కానందునను 
ప్రమితము "కాకపోవ్రుటచేతను శోబ్దానుమానమున కవ కాళము 
వ క న. 

లేదు. కృర్తవ్యుతను _బోధించు ప్రత్యతుశ్ర్రతి లేనందున శిష్టా 

చారత్వరావ హాతువు చెం గ_ర్హవ్యత నను మెయించి అనుమిత 

మైన గ_రవ్యత్వము చే మూలళ బ్దము నను మేయిం చెదమని 

చెప్పవలెను. కాగా అనుమితమై క_ర్రవ్యత పూర్వమే సిద్ధించి 

నందున దానిక శచానువూన పస క్లియే లెదు. 
a_ OD J లాం 
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మూ. తథాప్యాగమమూల తేనై వ తస్య వ్యా ప్పరితి 

న డ్ ల అగ గ చత. అతవవ తరి తస్య వత్యవానుమాన 

మూలత్యమను మేయం. ఆదివుతః తత్త్వం స్యాం 

అయం తనాదిరితి చేత్. ఆచారోఒవీత న 

వథమతః తథా స్యాత్ , అయం త్వనాదిర్వినా 

ప్యాగమం భవిష్యతి ఆచారక_ర్తన్యతాను 

మాన యో రేవమనాదిత్వమ స్తు కిన్నశ్చిన్న మితి 
వత్. వ ఎ; గె డా = చత . ప్రథమం తావన్ని త్యాను మేయో వెద 

దితి ద్వితీయం చ దేశేనై.న థర వమాణ 

మితి. 

తా. ద ర్శాదులయందు వెద ఫపూన్వకత్వసహ చారదర్శ 
నమువలన వెదమరూలకత్వ వ్యా ప్రీ సిద్ధించును అని చెప్పుటకు 
కూడ వీలుచేదు. వెరు షేయ వాక్యస్థలమందు వత్యమోను 
మానమూలకత్య మున్నటుల వైదిక వాక్యస్థలము లందుకూడ 
ప్రత్యతమానుమానమూలకత్వము సీద్ధించవలని వచ్చును. కావున 
కవలసహచారదర్శనమున వ్యా ప్పి సిష్ధియగునని చెప్పుటకు 
వీలులేదు. సాదియైన వానికి వత్యమానుమానమూలకత్వ మను 
మితమైనను అనాదిమైన యాచారమునకు (వ్రత్యమోనుమాన 
మూలకత్వము లెదనినచో, సాదియైనయాచార మెటులై నను 
యనాదిమైన యాచార మాగమము లేకపోయినను కావ 
చ్చును. అనాదియెనయాచారము వేదమూలకము కాకపోయి 
నను_ శిష్టాచారల్వేన క_ర్తవ్యక్యానువూనమే మూలమని 

ప్పెదము శిహ్టుల్కు కర లనాచరించు తమ వూర్వులం జూచి 
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ఫిష్టైచారత్వము చే క_ర్రవ్యుత నను మేయించికొనుచు తాము 

కూడ కర్మల నాచరింతురు. ఫూర్వులును వారి పూర్వులను 

మాచి క_ర్పవ్యత నను మేయించి కర్మలం బృవ్షించిరి. ఇట్లు కర్త 

వ్యత్వానుమాన మె యాచారమునకు మూలమగుచున్నందున 

ననుమూనమూలకత్వము నే సకరించెదమనినచో “నిత్యాను 

చయ వేదము స్థృత్యాచారములకు వమూలమి”ిను సిద్ధాంత 

మును, “వోదనాలతణో ఒర్జో ధర్మ 8” యనుసిద్ధాంతేమును 

భగ్నము 'కావలసివచ్చును. 

మూ. అథాయమాశయః వైదికా అప్యాచారా రాజ 

 సూయాశ సమేథాద కి సముచ్చిద్యమానా 

దృళ్వ స్తే, యత ఇదానీం నానుష్టీయ నె. న 

చలే ప్రాగవీ నానుష్టితా వవ, తదర్భస్య వేద 

రాశేరప్రామాణ్య ప్రసంగాత్ . సము ద్రతరణోవ 

'బేశవశత్ . న నైవమేవాస్తు దర్శాద్యువదె ఇన 

తుల్యయోగ తేమత్వాత్. 

తా. వైదికాచారములగు రాజసూయాళ్వ మే థాదులు 

ప్ర స్తుత మాచరింపబడక పోవుటవలన సముచ్చ్భిద్యమానము 

లుగాం జూడంబడుచున్నవి, రాజసూయాళ్వ మెథాదులు 

వూర్యముకూడ ననుష్పింపయిడ లేదనిన చో వూరషమందు లెని 

సము ద్ర తరణము నుపదేశించు వాక్యమువలె రాజసూయా 

శ్రమే థాదుల నుపదేశించు వేద వాక్టములుంగూడ నృప్పమా 

అణఅములు గావలసివచ్చును. ద ర్భాదుల నుపదేశించు వెదవాక్య 

ములతోం దుల్భ యోగ హేమము కలదగుటవలన రాజనూ 

యాది బోధక వేదము గూడ పసృమాణమనియే చెప్పవ లెను. 

15 
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మూ, ఏవం పునస్ప కళ్చిత్కాలో భవితా య్యక్రె లె 
అనుజ్ఞాస్యం త్ర తథా న్యెప్యాచారా స్పముచె ఛ) 

తంతే అనుష్టాస్యం తే చేతి న వి చ్చేద౪ తత 

_స్థద్గదాగమమూాల లెతి చేత్. ఏవంతర్హి 
పవావాదౌా లింగా౬భా వె క_ర్తవ్యత్వాగ 

మయఘూ రననుమానాదసత్యాం వ్ర త్యతు శ్రుత 

ఆచారసంక థావీ కథమితి సర్వవిప్త్రవః. తేస్తా 

త్ప)త్యతుశ్రు తిరేవ మూలమాచారస్య, సా 

చేదానీం నా స్హతి శాఖో చ్చేదః. 

తా. రాజసూయాళ్వ మే థాద్యాచారములు పూర 

కాలమునవ లె ను_త్తర కాలమునగూడ ననుస్టింపబడవచ్చును. 

అటులే యితరములగు నపృత్యత. పదమూల కాచారములు 

కూడ ముం దాచరింవంబడ వచ్చును. ఒ కానొికసవమయమున 

నుచ్చిన్నములును గావచ్చును. “*ఆచారాః వెదమూలా; 

ఉచ్చేదానంతరభావిత్యాత్ రాజసూయాళ్ళ మే థాదివత్ ” 

అను నీయనుమానమువలన నాచారమునకు వెదమూలకత్వ 
మును సాధించెదమని చెప్పుట కవకాళము లేదు. ప్రళయ 
కాలమందు స్మ ఎ్రికౌ స్రణా రాదుల కుచ్చుదముండుటవలన నను 

జ్ఞానమే సంభవించదు. కావున సర్వవిస్తవము సంభవించును. 
కావున నాచారమునకు ప్రత్యతశ్రుతియే మూలము. అట్టి 
ప్రత్యతుశ్రుతియొక్క_ యధ్యయనము లేనందున శాఖోచ్చేద 
మును చెప్పవ లెను. 

మూ. అధునాషవ్ష సి సాన తేతి చేత్. అత కథం 

a సుపాధ్యాముపంశానామన్య లో - dU 
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నాత్ ? తెషా మేవో చ్చేదాద్వా! ఆహాోస్విత్. 

స్వాధ్యాయవిచ్చేదాత్ ? న చథమద్నిత యా, 

సర్వేహామన్వ త్ర గమనే ఉచ్చేదెవానియ మేన 
3: స "రి ద సం ETE శక లీ శె రతేవక్ష లల్ల చాంన్యా వ్యు చ్చద పసం 

గాత. తస్యా ధ్యేతృసమానక_ర్హృకత్యాత్ . 
అనిత ఆగ తై రాచార ప్రవర్తనే అధ్యయన 

న్నర్తనమపి న్యాత్ . న తృతియః ఆధ్యాత్మిక 

క్రిసంపన్నా నామ స్ప వానీనామవి చ్చే దే తస్యా 

కు గ కరా త వదం య 

గోచరము గాకపోయినను, మరియొక స్థలమున గలదని 

నచో నిచ్చట నెందుకు లేదు. వేదోవదేశమువేయు నుపా 
ఛ్యాయవంళ ములు మణీయొక స్థలమునకు వెళ్ళుటవలననా, లేక 

వారియొక్క_నాశమువలననా ఇచ్చట  లెదని చెప్పుడువు? 
అటు లైనచో యీభారతవర్ష మందు శిష్టాచారమునకే యుచ్చే 

"దము ప్రస్నక్షమగును. అధ్యయనము లేకపోయినను బేళాంత 
రస్తుల చె నాబారము వ్రవ్నర్హింపం 'వేయంబడినదనిన, అధ్యయన 

వువర్తనముంగాడ కావలనసివచ్చును. స్వాథ్యాయవి చ్చేడము 

క తది. న స క వలననే ప్రత్యత శ్కుతి యిచ్చట లేదని చెప్పుట యా థ్యాత్మిక 
శ_క్లిసంపన్ను లగు నంతేవాసు లవిచ్చిన్నముగా నున్నందున 
సరికాదు. 

మూ, తసా దాయురారోగ్యబలపర్య శ చాశథమదమ 
జై ఆధి 

గ్రహణథారణాదిళశ_క్రైరహరహమవపచీయమాన 
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త్యాత్ స్వాథ్యాయానుష్టానే నీర్యమా ణే కథం 
చిదనువ ర్త లే, నిశ్వపరిగృవాచ్చ న సహసా 
వ. వతి యు_క్రముత్పళ్యామః, 

. తా. అందువలన నాయుకారోగ్య బల, పర్వ, శ్ర శ్రద్దా, 
శోమ్క దమ్మ గృహణ థారణాదులయొక్క_ళ క్రి వ్రతిదినమేన్సు 

&ీణించుచున్న? ందున స్వాథ్యాయానుష్టానము ధో క్రమముగా 

కర్తుచునున్న ౦దున (స్వా థ్యాయానుఖజ్జానము) నచ్చటచ్చ తతి 

కష్టముచే మెల్లంగాః ద్రవ ర్థీంచుచున్న ది. అందరిచే. ౫ క గ్రృపాంవం 

న దగుటచే వేగముగా సర్వో చ్చెదము సంభవించలేదు. 

మూ. గళతానుగతికో లో కళత్యప్రామాణ్కవవ ఆఇభా 

నతు శాఖో చ్చేదః, అనేకశాఖాగ కేతి 
క్ష క ర్తవ్యతావూనణీయ త్యా్ వకస్తిన్నపి కర్ష 
సత. సంగాత్ బతి ఇత్. ఏవం హీ 

మహః జనపరి గ వాస్యోవప్తవసంభ వె వేదా అవ్షీ 

గ తానుగతికతయైవ లోనై ః వరిగృవ్యా నే నే ఇతి 

న వేదాః వమాణం స్యుః _ తథా చ వృళ్చీక 

భీయా పలాయమానస్య ఆశీవిషముఖైే నిఫాతః. 

తా, ఆచారమున కితికర్తన్యతను బోధించు కాఖో 
చ్చేదము నంగీకరించిన శాఖాంతరములందలి యంగవిధుల 
యొక్క. పరిజ్ఞానము సంభ వింపనందున నీకర్మల కంగభూతము 
లగు కర్మలు" పంకను కలవేమో యనుళంక కలుగవచ్చును. 
కాగా కకర్త కు నివియే యంగములూ అను నమ్మకము లేక 
పోయొడిని. కనుక వారుచేసీనారని వీరు వీరు చేసినారని మణి 
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యుకరు చేయుటయేగాని మవాోజనపరిగృహీత మగుటవలన 

ప్రామాణిక మని ఇప్పుటకు వీలులేదు. గతానుగతికమగుట చె 

సాచార మప్రృమాణమనిన, గశానుగతిక న్యాయముననే 

అవ్ ర ~ అల 
అగి దీ పము 

వేదమందును పృవ_ర్తించుచున్న ందున సర్గవెదమునకునస్ర్రా 

మాణ్యుము సంభ విం చెడిని. మహాజనపరిగ్రృహముకం ళు నితర 

మగు ప్రామాణ్య కారణ మున్న దని 'చెప్పుటకు వీలు లెదు. 

కాబట్టి శాఖో చృద రూప వృశ్చిక భ యమువలన వపలాయ 

మానులగువారు సర్భవెడాస్రామాణ్యరూపమగు సర్పముఖి 

మందు వడినవా రగుదురు. కావున శాఖ చ్చేదము నంగీకరించ 

వలెను. 

మూ. ఏవమేవ కాల క మభావినమనాశ్వాసమాశళ ౦క 

మాచనెర హార్షిభిః వతివిహితమతో నోక్ష 
డత లు |W ఎవి 

దోపోఒవి. న చాయముచ్చేదో జ్ఞాన్మక, మేణ 

యన శ్లాఘ్యస్సా్యాత్ . అపి తు ప్రమాద 

wa 5 జ 4 ల 

మదమానాలస్యనా _స్తిక్భపరిపాక క్రమేణ. తత 

శ్చొచ్చేదానంతరం పున ప వాహః తదనం 

తరం చ వునరుశ్చేద ఇతి సారస్వతమివ శ్రోతఖ 

అన్యథా కృతవాన పృసంగాత్ . తథా చ భావి 

వ్ర వాహవద్భవన్నప్యయ ము చేద పూర్వక 

బత్యనుమాయ లే. స్నరతి చ భగవాన్ వ్యాసో 

గీతాసు భ గనద్య్శోచనమ్. 

శ్లో. యదా యదా హ్ ధర్హ్యస్య గ్రానిర్భవతి భారత, 

అభ్యుక్టానమథర్మ్య స్య తదాఒజఒత్తానం సృజామ్యుహమ్. 
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శో, పరిత్రాకాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుమ్మృ తామ్, 

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగ యుగే. ఇతి, 

"తా, మున్తుందు వై రితిని కర్మలం దనాదరము కలుగ 

వచ్చునని యట్టియనాదరమును తొలగించుటకొరకే ఆయా 

శాఖాబోధితములగు నంగములను కనుంగొనుచు, సర్వజ్ఞులగు 

మహార్దులు కల్పసూూ త్రములను రచియించిరి. గ తానుగతికన్యా 

యమున నాచారమున క న్రామాణ్యము నాపాదించి శాఖే 

వేదము. నంగీకరింపనిచో, కల్పస్యూత్రరచనశే వైయర్థ్యము 
వ్రనక్తమగును. అట్టి శాభో చ్చద మస్రామాణృజ్ఞానమువలనం 

గాదు. మతి యేమన పృమాదము మదము అభిమానము 

ఆలస్యము నాగస్థిక్య్వము మున్న గువానియొక్క_ పరిపాకముచ్చే 
వాని యధ్యయనము లేనందున క్రమముగా కలిగినది. ఇట్లు 
ఆఛారముచే ననుమితములగు వెదశాఖలకువలె వ _ర్రమాన 

వేదమునకు గూడ నుశ్చాద మంగీకరిం చెదము.  ఆయువేేచా 

నంతరము మజణల ప వాహమును తదనంతరము మటజలను చ్చెద 

మును క్రమముగా నంగీకరించవ లెను. వ_ర్హమాన ప వాహమున 
కుచ్చేదమున్న ను, భావి ప వాహమునకు తదుచ్చేదమును అంగీ 
కరించనిచో  కృతములగు కర్మలకు నువభోగము లేకయే 
నాశము సంభవింవవలనీ వచ్చును. కాన భావి యెట్లు చ్చద 

వూర్వక మా యనే వర్తమాన వాహముంగూడ ను చ్చేద 
పూరషకమని యను మేయించన లెను సై గీతావచనములుగూడ 
నిట్టి యర్భమునేం జెప్పుచున్న వి. 

మూ. కః పునరయం మహాజనపరి గహాః? “హీతుదర్శన 
నూనై ర్త) వాణభారణా గ్థానుస్ట్రానాదిః. సహ్య 

తీ 
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త్ర న స్యాత్ బుతే నిమిత్తమ్. న హ్యాత్రాల 

స్యాదిర్నిమి _త్తం)దుఃఖమయకర్మ వ,థానత్వాత్ . 

నాష్యన్య లే, నిద్ధప్రామా ణే. భ్యుపాయే ఒన థి 

కారేణాన్మీన్న నన్యగతికతయా ఒను ప్రవేశః 

చ వైజర్ వ్ర వేళాత్. నాపి 

SE ద్భదై ఏతే రాగం, తద్విభాగ వ్యవజ్ధా 

పరత్యాత్ . నాపి కుత ర్మా_భ్యాసాహిత వ్యా 

మోహః, ఆకుమారం వ్రవృలేః. నాపి సంభవ 

ద్వివ లంభ పాషండసంసర్షఏపి క్రైది క, మణ పవ 

రృనాత్. నాపి యోగాభ్యాసాభిమానేనా 

వ్వ గ తాభిసంధిః, ప్రాథమికస్య కర్మ కాండే 

సుత రాం వ్యగ, త్వాత్ . నాపి జీవికా ప్రాగు 

కేన నార్టియేన దృష్టఫలా౭.భావాత్ , నాపి 

కుహకవంచనా, ప్ర కృతే తదసంభ వాత్ . 

తా. మవోజన పరిగ హనునయగా నై హికములగు నిమి 

త్తముల నవేమీంపక వేదమును గృహించుటయు దానిని 

ధరించుటయు తద్భోధ్యకర్మల ననుష్టించుటయు. ఇట్టి మహాజన 

పర్మిగృహము నిమి తము లేక సంభ విందు. వేదము దుఃఖమయ 

కర్ణ పథాన ముగుటవలన పెదపరి గృవాములో నాలస్వాదులు 

నిమి త్రములు గావు. చౌడాదులకుం బూజ్యులగువారిక
ింగనాడ నీ 

వేదపరిగృహమం దధి కారము 'లేనందున---సిద్దస్రామాణ్యము 

గల వేతౌకమతమందు అధికారము లేనందున అనన్యగ తికుల 

కిందు ప్ర, వేశమనుటకును నలనుపడదు. వేదపరిగృవాము “దది 

భ్ తుము, వది యభ తుర్ణిము, వది పేయము, ఇది అవేయము” 
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అను విభా గముతోం గూడినదగుటవలన భత ని వేయాద్యు ద్వైత 
రాగము ఇందు నిమి త్తమనుటకు వీలులేదు. ఆ స్థీకులందరు 
నిందు: బ్రైవ_ర్తించుటనలన కుత ర్యా ఖ్యాసజనిత వ్యా మోహ 

దంగ వి క మ మిందు నిమిత్తము కాంజూలదు. పిత్రాది శమము గాం బ్రైవ 

_ర్రించుటవలన-నివృటిపాషండ జనసంపర్క_ము కారణము కాదు, 

యోగాభ్యాసానర్దు డగు బహణారియే వెదచోదితకర లం 
ంరా టా ఆశీ 

దధికాస_క్టి గలవా: డగుటం జేసీ “'యోగాభ్యాస మే 'చేయందగి 
నది గాని చి తృవివేవపాతువగు యాగాదిక మాచరణీయము 
గాదొను నవ్యగ, తాభిమానము హేతున్ర గాదు. దృష్ట 
ఫలము లేనందున జీవికయు నిమిత్తము కాదు. కుహకవంచ 
నాదులు సంభ వించినందున నవియును హేతువులు కావు. 

మూ సంభవ ని చె తే హేతవో బౌద్దా ద్యాగమపరి శా QC టి 

గ్ా. తథాహి. భూయస్తతృ కర్మ లాఘవ 
మిత్స్ఫలసాః వ్రతః పతితానామస్యను వ, వేళ 

ప్రత్టనన్యగతికాః, భ య్యోద్యనియమ వతి రాగి 

౯38, న్వెచ్చయా పర్మిగ్యహ ఐతె కుతర్కా_భ్యా 

సీనః పిత్రాది కృ మాభావాత్న్రవృత్తిరితి పాషండ 
సంసర్రిణః.“ఉభ యోర_న్ఫరం జా కస్య శౌచం 

= - ల విధీయతే ఇత్యాది ౮, వణాదవ్యగ్స తాభిమా 
నిన స _వసుటికాభోే జనాదిసిద్దర్ణివి కత్య యో 
గ్యాః. ఆదిత్యస్థంభ నం పాపాణపాటనం శాఖా 
భంగో భూతా వేళ పృలతిమాజల్పనం ఛాతు 
వాద ఇళ్యాదిదన్థనాత్కుహకవంచిఆ ౫, తత 
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సానీ వరిగృహ్హ_స్ప్తి సంభావ్యతే, ఆతో న తే 

మవోజనపరిగృహీతా ఇతి విభాగః, 

తా, బె"ధ్ధాద్యాగమపరిగ్రహమునం బూరోష_క్షములగం 

నాలస్యాదికములు నిమిత్తము లగును. ఎట్లన కర్మ లాఘ్ట 

వము నవేతుంచి ఆజ్ఞులును, పెదాద్యపరి గ్రృహమువలన థ్ షు 

లగు ననన్యగ తకులకు నిందు వ్ర పళము కలుగుటవలన ననన్య 

గతికులున్ను, భత్యువేయాదినియమనము లేనందున రక్షు 
లున్నూ, స్వచ్చాపర గృ వామువలన కుతేర్కా_ భ్యెసము కల 

వారునున్ను, పిత్రౌదినియమము. లేకున్నను ప్రవృత్తి కలు 
గుటవలనం బాషండసంసర్టులును, 

అనో, అత్య_న్థమలినః కాయః చేహీ వాత్యన్తనిర్మలః, 
ఉభయోరన్తరం జ్ఞాత్వా కస్య శౌచం విధీయతే.” 

అను న్యాయమున నవ్య గ్ర, తాభిమానులును, కర్యాచరణావ 

సరము లేనందున శీ ఫ్రుభోజనము నవేథీంచి యయోగ్యు 
లును, ఆదిత్య స్తంభ నము పాహోణపాటనము శాఖాభంగము 

భూతా వేళము పృతిమాజల్పనము థాతువాదము మున్నగు 
నవి సంభ వించునని వంచకులును, బె" ద్ధాద్యాగమములను వరి 

గృహించుచున్నారు. కావున బొద్దాద్యాగ మములు మవాోజన 

పరిగృహీతములు కానేరవు. 

మూ. స్యాబేతత్ , యట్యేవం సర్వకర్మణాం వృత్తి 
నిరోథో (ఛే న కించిదుత్సద్యతే, న కించిద్వి 
నళ్యతీతి  నీమితాకాళక ల్చే జగతి కుతో విశ 

షాత్చునస్పర్దః ! 'వకృతిపంణలెరితి సాంఖ్యా 
నాం శ భళే. (బవాపరిణలెరితి భాస్మ్క_రగోత్ర, 
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యుజ్యతే. వాసనాపరిపాకాదిత్ సౌగతమత 

మనుధావతి. కాలవిశేపాదితి చోపాధివిశేపా 

భావాదయు క్షం; అసతాం చోపలతణానాం న 

విశేషకత్వం, సర్వదా _తుల్యరూవత్వాత్ . న 

జ్ఞానద్యారా, అనిత్యస్య తస్య తదానీమభా 

వాత్, నిత్యస్య చ విషయతః స్వరూవతళ్చ 

అవిేేసాత్, ఇతి చేన్న. 

తా. పృళయమునందు సర్వకర్మ లకును వృ త్తినిరోధము 
కలిగినపుడు బేనికిని ఉత్ప త్తినాళములు లేనందున _న్ఫీమితా కాళ 
కల్చ్పమగు జగత్తునందు దేనివలన తిరిగి యుత్పత్తియగును ? 
జగత్తు ప్రకృతియొక్క_ పరిణామమనుసాంఖ్యుల కువవన్న మగు 
ను. బహృయొక్క పరిణామమను భాస్క_రమతమునను (త్రిదండి 

మతమును ఉవపన్న మగును. కర్మ వాసనయొక్క_ వరిణామమను 

సౌగతమతమున నుపవన్నమగును. ఉపాధివిశెషము లేనందున 
కాలవిశేషమువలననే సృష్టి యగుననుటకు వీలులేదు. పూర్వ 
మందుండిన సూర్యపరిస్పందరూపోపాధులు ఇపుడు "లేనందున 

వానివలన జగదుత్ప త్తి సంభ వించుటకు వీలులేదు. సూర్యపరి 

స్పందలు లేకున్నను, తద్దానమువలన జగదుత్పత్తి సంభవించు 
జై 

నని చెప్పుటకు అట్టి జ్ఞానము కూడ ననిత్వమగుటవలన వీలు. 
పడదు -ఈళ్వరజ్ఞూనము నిత్యములను గోచరించుటవలన వివ 

యమున్నూ, ఆజ్ఞానమున్నూ గవాడ నిత్యమగుటవలన దానిని 

బట్టి సృష్టి యనుటకు వీలులేదు. కాన్రన సృష్టి ఎట్లగునని 
యాళంకించ రాదు, 
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రీరస ఎ ౦ పాణి: మూ. శేరి సం భశ మజనితనిద్రాణాం ప్రాణినామా 

ఇ కగు ష్ చ బో 

స సంతానానువృ_త్తివన వాభూత సంప్లవ సంతి 

భ లభ్ధసంస్కా రాణాం వరమాణూనాం మంద 

తరతమాడిభావేన కాలావచ్చేదై కవ యో 
| సు క 

జనస్య వచయాఖ్యసం యోగపర్య న్తస్య కర్త 

సంతాన న్యేశ్షరనిశళ్షనితస్యానువృ త్తి కియాన 
~~ rea ఆ 

సావిత్యత్రావిరో థాదాగమ ప్రసిద్ధి మనతికృమ్యు 

తావ న్హమేవ కాలమిత్యనుమన్య తే, బ్రవహాండా 

_న్లరవ్యవహారో వా కాలోపాధిః. తదవచ్చిన్నే 

కాలే వునః సర్షః. 
Oo 

తా. సుషం_ప్తికాలమున కర్మలకు యుగవద్భ్భ_త్త్ నిరో 

ఢమున్న ను శాషస ప్ప శ్వాసములయొక్క_ యనువృ_త్తిబలము 

వలన నొ కానొకసమయమున ప్రబోధ మెట్లగునో అల్లే మహా 

భూతసంప్లవసంమీ' ముతో? గాడిన పరమాణున్రల క్రీశ్వుర 

నిక్వాసరూవపమగు కర్య్మసంతానానునృ త్రివలన నాకానాకసమ 

యమందు వ్ర పంచస్పృష్టి యగును. ఆట్లు ఆగమనిస్థి ననుసరించి. 

య కొంతకాలను (సృళశయమును దిరుగ సృష్టియు సంభవించు 

నని సిద్ధాంతము. మరియుకరితినిం గూడ సృష్టి యువవన్న 

మగును. ,బవహాండములన్ని టికి నొక్క_సా₹రే నాళములేనందున 
చాలి 

బ్రవోం డాంతర రూపకాలో పాధి యున్నందున తదవచ్చిన్న 

కాలమువలన నే తిరిగి సృష్టి కావచ్చును. 

మూ. యథా ఖలలాబులతాయాం వితతాని ఫలాని. 

తథాపర మేళ్వరళ కావనుస్య్యూతాని సహస్ర, 
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శ్లోడ_ండానీత్ శ్రూయతే. ఏవం విచ్చేదసంభ వే 
జగ ఇ ce? దం హోం జ 
రణ కన పర్మిగృ హః ళ్ యత; ల్రానూణ్బ స్యాత్. 

జ్ఞూవక శ్చాయమక్థి. న కారకః, తతః కారకా 

భా వాన్ని వ_ర్హమానం కార్యం జ్ఞాపకాఖమతేః 

తా. ఆనవతీగయం దెట్లు అనేకఫలము లుండునో 

ఆకే వర మేశ్వరళ _క్రియందు వెలకొొలంది బ్రవాండము లను 

స్యూతము లగుచున్నవి. అట్టి ప్రళయకాలమున పెదమును 
మహోజనులును లేనందున మవోజనపరిగృహిత మగుటవలన 

వేదము ద,మాణమనుటకు వీలులేదు. మవాజనవరి గృవాము 

వేదస్రామాణ్యమునకు జ్ఞాపక మగునుగాని యుత్పాదకము 

గానేరదు. వగుణ ముక్చాదకమో, యట్టిగుణము లేనిచో 

జ్ఞాప్యమగు ప్రామాణ్యము లేనందున మనొజనపరిగృహూత మగు 

నదియేదియుండును. కావున మహాజనవరిగృహీత మగుటవలన 

వేదము ప్రమాణమని చెప్పుట సర్వథా యనువవన్న ము. 

మూ. స్యాదేతత్. సన్తు కవిలాదయవీవ సాషమొత్కృత 
ధరాణ కర రయూగనిడా సవవ సంసారాంగా 
స్యా వ థి '- 
రాషు వచ్యమానాన్ పాొణినః పళ $ పరమ 

కారుణి'కాః ప్రి యహితోవదేశేనాను 
త్కి కృతం వర మేళ్వ రణాన వేతీతకీటాదిసంఖా్యా 

పరిజ్ఞానవలెతి చేన్న. 

తా. వేదమునకు వరత; ప్రామాణ్యమును స్వీకరించి 

ర ఆయూగనీద ర నన్కు క నృ యోగసీద్ధులును భావనావశమున నతీం ద్రియార్థ 
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దర్శులునగు కపిలాదిమహార్దులు సంసారాన్ని యందు పడ్, పచ్చ 

మానమగుం ప్రాణివర్లమును చూచుచు కృవచె వ్రియమును 

హూతనునునై న వేదోపదేశమునుచెసీ లోకము ననుగ్రృహించి 

రనుటవలనచనే వరతః స్రామాణ్యము వేదమునకు సిద్ధించుచుండ 

నందునిమి త్తమై యన వేకీతకీటాడిసంఖ్యాపరిజ్ఞానవంతుడును 

సర్యజ్ఞాండునగు వర మేళ్ళ్వోరు నంగీరించుట యనవసర మనరాదు. 

మూ. తేదన్వస్మి న్ననాశ్వాసాత్ .తథాహ్యూతిం ద్రియార్థ 

దర్శనోపాయో భావ నేత్యభ్యువగ మెఒపి నాసా 

సత్య మేవ సామాత్కారముత్పాదయళల్సి యతః 

సమాళ్వసిమః. వమాణాంతరసంవాదాదిత 

చేన్న, అహింసాదిపొత సాధ నమిత్య త్ర తద 

భఛావాత్ . ఆగమోఒ స్తితి చేన్న, భావనా 

మూత్రృమూలల్వేన తస్యాపవ్యనాశ్వాసవిషయ 

త్యాత్ . వక చేశసంవా బేనాప్ వ్రవృ త్తీరిత 

చేన్న, స్వప్నా ఖ్య్వానవదన్య థావి సంభ వాతి . 

న చానువలజే భావనాపి. చోరసర్పాద యో 

వ్యపలబ్ఞాఏవ ఫీరుభిర్భావ్యంతే. 

తా. కపిలాదులకుండు నతీం ద్రియార్థదర్శనొ పాయ 

మగుభావన సత్యముగా సామాత్కారజనక మనుటలో సమా 

శాసము _ లేదు. దృష్భృమగువానివిషయమై సమాశ్వాస 

మున్నను, అతీంద్రియార్థవిషయముల _ నట్ట సమాశ్యాసము 

-వేదు. ఆగమముకూడ ఫావనామూలక మగుటవలన నదికూడ 

నాశాషసవిషయము గాదు. ఆగమైక దేశమునకు సంవాదమున్య 
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బ్రైమాణ్యామును నిశ్చయించి, 'వెదమగుటవలన సర్వ వేదము 

లును బ్రమాణములు. అను ననుమానము; స్వవై షక దేళస్రా 
మాణ్యమును బట్టి “సర్వస్వవ్న ములును వమాణములోన్సు 

యనుమానమువంటి దగును. కాన నెక దేశ స్రామాణ్యమును 
బురస్క_రించుకొొని సర్వ వెదములకు చామాణ్యాము నిర్ణయించు 

టకు వీలు లేదు. భావన సంస్కార రూవమగుటవలన ననుపలబ్బ 
ములగువాని విషయమై సంభవించదు. ఉపలబ్దములగు చోర 

సర్పాదులయందే ఫీరులకు భావన సంభవించును. 

మూ. న చ కర్మయోగ యోర్హి తసాధనత్గం కుత 
శ్చదుపలబ్ధమ్. న వైతయోః స్వరూ వేణోవ 
లంభః కచిదుషయుజ్యూ తే భావనాసాధ్యో 
వా. న చాస్మిన్నన్యయవ్యతిరేకొ  సంభవతః, 
దెవ*_ నర భో గ్యత్వాత్సలస్య అప్రతీతతయా 
తదనుస్టా నె తదభావాచ్చ. నచ కర్త్భభో_ కృ 

'రఈరూపోళయ దేవా వతిసంథానా దేవ తదువ 

పద్యతే తదభావాత్. న ్యాతస్య వూర 

కర్మణః ఫ లమిదమనుభ వామిోతి కన్చిత్చ్రతిసం 

ధే. కేచి త్తథాభవిష్య న్తీతి సంభావనామా త్రే 

వ్యనాక్వాసాత్ + వినిగమనాయాం పృమాణా 

భావాత్ , 

తా, కర్త యొక్కయు యోగముయొక్క_యు హిత 
సాధనతోోషపలబ్ధియే యువయోశగించును కాని కేవలస్వరూ 
వముయొక్క_ యువలబ్ధి యుపయోగించదు. ఉపలంభము 
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భఛావనాసాథ్యమనుపతుములనాడ  సంభవింపదు. భావనోవ 

లంభ ముల కన్వయవ్యుతి రేక ములు లేనందున సాధ్య సాధన 

భావము సంభ వింపదు. సృవృ _త్రియున్న వుడు కర్మ యోగముల 

కన్సయమున్న పుడు ఫలముయొుక్క_ యన్వయజ్ఞానమున సాధ 

కత్వనిళృయముగలుగునని యాళంకించుటకు వీలులేదు. ఫలము 

దేహాంతరభో గ్య మగుటవలన ననుష్థిత కర్మ యోగములందు 

ఫలసాధనత్వము. పృతీయమానము కానందున ఫలముయొక్క_ 

యస్వయజ్ఞూన మే సంభవింపదు. మజీయు “హితసాధనత్వ 

నిశ్పయమువలనం బవృ_త్తి దానివలన హితసాధనత్వము 
వశీ య న. 

అను నన్ వ్రనాస్ట శ్ర యము వ్రసకృమగును. ఈవూర్యకర్శ 

యొక్క ఫలమిది దీనిని నే ననుభవించుచున్నానిను ప్రతి 

సంఛానము లేనందున క_ర్హ్భృభో_క్సృ,ప,తిసంథానమువలననే 
“కర్ర యోగములు పాతసాధనములను” ఉపలల్టి కలుగుటకు 

వీలులేదు. “పూర్వజన్మమున నేను. జేసీనకర్షకిది ఫలము” 

అను వ్ర తిసంథానమువలన నుపలబ్ది కలిగినను జన్లాంతరపరి 

జ్ఞానము లేనందున “వూరగ్షిమందుం జేసిన కర్మలయొక్క_ ఫల 

మగు దీనినివుడు నే ననుభవించుచున్నా”నను పృతిసంథాన 

ములో నాక్వాసము లేదు, 

మూ. ప్ర తివన్ని శీథనిద్రాణస్రాతః వ్రృతిబుద్ధ సమ స్తా పా 

ఛార్టియవ దనో్ఫోన్యసం వా దాక్టవిలాదిషుసమా 

శాస ఇతి చేన్న, ఏకజన్మ వతిసం థానవజ్జవ్నాం 

తరప్కతిసంథానే వమాణాభావాత్ . 

తా. అనాథ్యాయ దివసములలో నంత్యదివసముయొక్క_ 

కి దు a రాత్రియందు నిద్రించి ప్రాత కాలమందు లేచిన యుపాథ్యా 
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యులయొక్క_ సంవాద  మేతజ్జన కృత మగుటవలన యుపా 
థ్యాయులయందు సమాశ్యాస మున్నను జన్తాంతర ప త్సంఛ్రాన 

విషయములయొక్క_ పృతిసంఛానములో నాశ్యాసము లేనం 
దున నన|ోన్యసంవాదమునుబట్టి కవీలాదాలయందు. సమా 
శ్వాస ముండుటకు వీలు లేదు. 

మూ. తథావీ చాధికారివిసేవేణ బఆాపహాణత్యాద్య 

పృతిసంథానే అనుష్టాన రూపస్యా శ్వానస్యా 
భావాత్. న హీ పూర్వజన్మని మాతావిత్రా 
ర్నా(హాణ్యా తదు త్తర శ్ శ్రూహాణ్యమితి నియ 

మ యేన సర్రాదా నర్షాదిధర్శ వ్యవస్థా స్యాత్. 
ఈశ్వర వదదృష్ట్రవి శ భోపనిబద్దభూత విశేపానువ 
లంభాత్ , అతీం ద్రియార్థదర్శి కే చానాశ్యాన 

తా. సృష్ట్యాడిని వర్ణ దివ్య వస్థ "లేనందున జన్నాంతరమం 
దుండు మాతాపితరులయొక్క- బ్రాహాణ్యమువలన నుత్చత్యా 
దికమును నిశ్చయించి సంప్రదాయ ప్రృవ్నర్తనము సర్వజ్ఞాండగు 
నీశ్యురునకువ లె కపిలాదులకు సంభవింవదు. వారల యతీం ద్రి 
యార్థదర్శిత్వమున నాశ్యాసము లేదని వెనుకనే జెప్పంబడినది 
గదా! 

సంప్రదాయప్రవర్సన మపా స్హమ్. సంచార 
శ శేరభావాత్ . వర్షా న్తరసంచరణ మేన కూ 

దుష్కరం, కుతో లోకా నరసంచారః! కుత స్ట 
రాం చ బ్రహ్మణా నరగమనం! అణిమాదిసంవ శ్రే 
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-ర్రేవమవీ స్యాదితి చేన్న, తత్రాపి పృమాణా 

భావాత్ , సమ్మావనామా త్ర ణ సమాళ్యాసా 

నుపప_త్తేః.  ఆద్యమహాజనపరి గ్ర హోన్యథాను 

పపత్తిరేవాత్ర ప్రమాణమితి చేత్, వవంభూ 

తైక కల్చ్పనదయైవొవవత్తై భూయః కల్బనాయాం 

గారవృప్పసజ్ఞాత్ . విదేహనిర్హాణళ _కేరణిమాది 

విభూ తేశ్చ అవశ్యాభ్యుపగ _నవ్వత్వాత్ 

ఆ_స్టే కవ పెతి చేత్, న తర్చాశ్వరమ_న్తరేణా 

న్యత, సమాళ్వాస బ్రతి. 

తా. కవిలాదులకు వరాంతరసంచార మె దుర్హ్భటము. 

గాన లోకాంతరసంచార మును బ్రహాంజాంతరసంచారమును, 

దుర్హటమని వేఅంజెప్ప నవసరము చేదు. మణియు వారల 

కణిమాదిసంప త్తి యుండుటలో౭ బ్రమాణము లెదు. గాన, 

దన్మోండాంతర మందుండు వర్షవ్యవస్థ చె సంప్రదాయ ప్రవర్తన 

“'మునరించిరనుటం గూడ సంభవించదు. వారల కణమాది 

సంవ త్తి కలదనుటకు మవాజనపరిగ్ర వానుపప తియ ప్రమాణ 

మనినచో నట్టిమవాజనుల ననేకమందిని కల్పించుటయు వారల 

కనేక చేవానిర్హాణసామర్థ మును అణిమాదై్యైశ్వర్యమును 

కల్పించుటయు గౌరవము గావున సర్వజ్ఞాండగు నీళశ్వరునశే 

యటిశకియు నణివమూదె స్రళ్వ్రక్రైిమును గప్పించుట యు కము. 
56.౦ ర ఆవి 

కాయిట్టి ఈశ్వరోచ్చరిత మగుటవలననే వేదము వమాణ 
రె ల 

మని చెప్పనగును. 

న్లో . కారంకార మలౌకికాద్భుతమయం 

16 
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హోరంహారమప్ం ద్ర జాలమివ యః 

కుర్వక్ జగత్కీడతి, 

తం చేవం నిరవగ్రహన్ఫురదభి 

ధ్యానానుభావం భవం 

నిళ్వానై కభువం శివం వ్ర తి నవుక్ 

భూయాసమం లెవ్వపి. ఆ) 

అతి ది్షతియ_స్టబకః, 

ee NNN 

తా. ఏదెవుడు తత్తత్కార్య పృ యోజకమగు నదృష్ట 
సహాకారమున దుర్ని రూప్యుమును విచిత్రమునగు కార్యజాత 
మును, ఐం ద్రజాలికుండు ఇంద్రజాలమునువ లె అ 'నేకసారులుం 

చేసి సంహరించునో, అక్ష అనేకమారులు సంహరించి, మజుల 

జేయుచు క్రీడించునో, వ్రతిబంధకము లేకుండ ప కాశించు 
సంకల్పమను మహామగ్లీనట్టియు, జగ త్మా_రణమైనట్టియు, 

విశ్వాసమునకు స్థాన మైనట్టియు, స్వయం వ్ర "కాళ మానుం డగు 

నట్టియు నాయీళ్వోరుని నే నంతకాలమందుం గూడ నమస్క 
రింప్రచు నుందునుగాత. 

ద్విలయ_స్టబకము సమా_ప్టము, 

వర దేవతార్చణమస్తు. 



శ్రీ ఫిచాయగుర వే నమః. 
fo అద నా = 
శ్రిరామాయ నమః 

మూ. నన్నేతదపి కథం? త త్ర బాధకసంభవాత్ , 

త్రాహి యది స్యాదుపల భ్యత. అయోగ రి 

తాత సన్న పి నోపలభ్యతే, ప్రతి చేదేవం 

తర శశ శృంగ మహ్య యోగ్యత్వాన్నో పలభ్య 

తే బ్రతి స్యాత్ . నె నై తదేవం, శృంగస్వ యోగ్యత 

మైవ వ్యాప్తత్యాదితి చేత్, చేతనస్యావి 

యూగ్యోపాధిమ శ్ర త్త్మమెవ వ్యా _పత్వ్యాత్ , 

తజ ద్భాథే సో౭_పి బాధిత వ పతి తుల్యమ్. వు 

పకస్వా ర్ధాద్యనుపలం 'భేనావ్యనుమోాయ లె నా్సి 

తి కో హీ వ్ర "యోాజనమ _న్లరెణ కించితు.. 

ర్యాదితె. 

ఉచ్యతే. 

లో, యోగ్యాద్భష్టుః కుతో౬=యోగ్యో 

ప్ర తిబస్దిః కుత స్పాన్, 

శ్వాయోగ్యం “బాధ్యతే శృంగం 

కాషనుమాన మనా శ్ర యన్. ౧ 

తా, నిత్యములును నిష్తష్టములు నగు వేదములనల 

నను, కపిలాదిముహార్గలనలనను, ధర రృసంవ్ర, దాయము సిద్ధింప 
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నపుడు, ఈళ్వరునివలనమా త్ర, మెటు లాధర్మసంప్రదాయము 
సిద్ధించును 1 అది యటుండ, నీళశ్వురుం డొకయడు కలండా? 
ఆతం డుండెనేని యాతని ప్రత్యవత, మేల కల్లకుండును ? స్ట 
యనుపలబ్ధి చె, నీళ్వరాభావ మే సిద్ధించుచున్న డి గదా. కావ్రన 
నీశ్వరునివలన ధర్మసం ప్రదాయ మెటులు సద్ధించు ననంగలన్ట? 
ఈశ్వరుండున్నను వత్యతసాధకములగు మహత్శొషద్భూశ 
రూపము లాతనికి లేకుండుటచే నతడు వత్యతము. కాలే 
దందువెని పై నిందెలిపిన య యోగ్యుతగల క ళళృంగ ముకూడ 

నుండవలన్ వచ్చునుగదా ? కావున నిటుభూచినను నీశ్వురా 
భావము సిద్ధించు చున్న ది. శృంగము యోగ్యమగుట గవాది 
శృంగములందు వ్య_క్షమే గదా! శళమునకు శృంగమున్న చో 
నదియు యోగ్య మే యగును. కావున తద్దృష్రైాంతముచే 
నీశ(్భరాభావము నసిద్గింవరాదని యనరాదు. ఆటులందు వేని 
దాని క్ద్యే తుల్యయు క్షి. చేతనుం డువాధివిశిష్టంం డగుట 
సర్వానుభ వనిద్ధమగు విషయము గదా! అటులే యీళ్యే 
రుడు చేతనుండైనను, నాతనియుపాధి సపృత్యతుము కాలేదు. 
కౌన్రున యోగ్యానుపలబ్దిచే బాధితమగు నుపాధితోలనాడిన 
యిాళ్వరుండును బాధితుజే యగుచున్నాండు. ఇశ జగత్మ 
_ర్తత్వోరూవమును నీశో(రస తను ప్కతిపాదింతు నందువేని 
యపియును జరుగ నేరనిదే. వ్ర యోజన మవేహీంవక యెన్వం 
డును గార్యమునం బ్రన_త్రింవండు గడా! నీమతమున నవా ప్ప 
సక లకాముండగు: నీశ్ళరున కట్టి ప యోజనా వేత్స "లేకుం 
డుటచ్చే ప్రవృత్తియే యనువవన్నము. అట్టిపవృ త్తియే 
లెనపు డీళ్వరునకు జగత్క_ ర్ర న్వ్ మెట్లు? తన్తూలమున 
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నీళ్ళరనిద్ధి యెట్లు! అని యీళరాఖావప్రతిపాదకు లను 

చున్నారు. కాని యది సరికాదు. 

వ్లన అయోగ్యతగల వరమాత్త్మయెడ యో గ్యానుప 

లబ్ధి బాధక మెట్లగును ? ఆటులై నచో, పరమాణ్యాకాశా 

దులుగూడ  నయోగ్యములగుటచే నవియును "బేవనవలనీ 

వచ్చెడిని. ఇంక శ్చృంగ దృష్ట్రైాంతమునుబట్టి యోాశో గరుకు 

లేడంటివి గదా ! శృంగ మరాకాగర్థిమందువా ? తేక యోగి 

మందువా ? అయోగ్యమందు వెని అయో గవిషయమున, 

యో గ్యానుపలబ్టి బాధకము కాదని యనువద మె వెవ్పంబడి 
యును. కావున పృతిబంది కానేరదు గదా! ఇక యోగ్య 

మందువని, అయోగ్యమగు పరమాత్మ యెడ నది వ్రతిబందియె 

కానేరదు. 

మణియు క ర్త ఫత్వవ్యాపకమగు శోరీణాదులు కేకుం 

డుటచే, నీశషరుడు జగత్క_ ర్హ కాజూలండు” అను ననుమా 

నము సయితము నీవుతమున నా శ్ర యౌసిడ్ధ మగుచున్న ది. 

నీయనుమానము కుదురుటళై  యీళ్వరు నంగీక రంతు వని, 

యీళ్యరస తృ నీచే నంగకరిందంబడుచున్నదియ గదా! 

మూ. స్వాల్మైవ ఆావదో్యో గ్యానుపలబ్ట్యా ప్రతిమేద్ధుం 

న శక్యతే కుత స్త్వ యోగ్వః పరమాక్త్యా. తథా 
హి _ సుషు_ప్యృవస్థాయామాత్తానమనుపలభ 
మానో నా _స్పీత్వవథార యేత్ . కస్యావరా ధేన 

పునర్యోగో్యప్యా త తడానీం నోవలభ తే? 

సామీ వై గుణ్యాత్ | జ్ఞానాదితణికగుణోప 

ఛానో వ్యాత్తా గృహ్య తే ఇత్యస్య సభావః. 
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జ్ఞాన మేవ కుతో న జాయతే వతి చి నతి 

ధాన కథ ముత్పత్సత బ్రతి చున్హ నసోఒని 

న్షియష్ర పు త్యాసన్న తయా 2 జననా తృత్చేంత్యా 

సత చ 5 పశ్చొజ్జననాత్. 

తా. మజీయు, స్వాత్మ్ యోగ్య మైనదయ్యును 

సుషు _ప్రియందు కు వృత్యతేము కానంతమా త్రోమున యోగ్యా 

నువ పల్థిచే నది చేవనాలము గదా! ఇక “న యోగ్యత గల 

పరమోత్త నెట్లు తేదనగలము? స సుషుప్తి ప్రియందాత్శ వ పృత్య్భ తుము 

కాకుండుట "కేమి నిమి తమని వ్రశ్నింతు'వేని వినుము. జ్ఞానాది 

విశేషగుణసంబంధ మున్నవుజే వత్యవమగుట యాత్ర, క్షు 
స్వథావము గదా! సుషు_ష్టియం దట్టిసంబంధము లేకుండు 
టయు యాత్త్ర్రత్యవము కాకుండుటలో నివి_త్త్సము. ఇడ 

నిం 'చెలిపినజ్ఞోనము సుషు_ప్పిలో జనింవకుండుటకును సుషు 

నంతరము జనించుటకును నిమి త్స మేవని యాళంకింతును 

కాబోలు. అణువగుమనస్సు సుషు _ప్పికాలమునం బురీతత్తునం 

బ్ర వెళించి బాపస్యూంద్రియసంబంధము నొందకుండుట చే 

నపుడు జనింపదనియు తదనంతరము తత్పంబంధము నొందు 

టచే జనించుననియు చెప్పుదుము. 

మనో వై భవవాదినా మిదమసమ్తతమ్. తథా 
హూ మనో విభు, సర్వదాస్పర్శరహి తద్రవ్యు 

త్వాత్, సర్వదావిశేగుణికూన్య ద్రవ్య తక్, 
నిత్య త్యేసత్యనార ంభక దః ద్రన్వత్వాత్ , జ్ఞ జానాసమను 

వాయికారణ సంయోగాథారతారు దిత్యా 

డేకితి చేన్న. సెరేపామాపాతతః స్వరూపా 
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సిద్ధత్వాత్ . తథా పొ, యది రూపాద్యుపలన్టీ 

నాం (క్రియా ల్వేన కరణతయామనోనుమితి ర్న 
గ ఫన్సీ నం తదా దృవ్యత్వనిద్ధికి అ ద్రవ్యస్వాపి కరణ 

త్వాత్ . 

తా. అంక నెల్లపుడును,స్పర్శళూన్యము, ద్రృవస్టము నగుటచే 

నాశాశమువలెన్కు నెల్లవుడు విశేషగుణకళూన్యము ద్రవ్యము 

నగుటచె కాలమువ లెను, నిత్వమై ద వ్యానారంభ క ద్రువన్టి 

మగుటచే నానకాశ మువలెను, జ్హ్రానాసమవాయి "కారణ 

సంయోగాశ్ర్రయ మగుటచే నాత్మవలెను, మనసు విభు 

వగుటచే దాని కిం ద్రియసన్ని కర్ష మొకపు డుండుననియు, 

నొకవుడు లేదనియు చెప్పుట శెట్టు వలనువడునందువెని 

వినుము. తొలుత మనసు సిద్ధించినపుడు గదా! దానికి విభుత్వ 

మును సాధించుట. అదియే నిద్ధింపనపుడం దానికి విభుత్వమును 

సాధించు కొట్లు * ఒక పుడు “ఛేదనాదికమువ లె రూ పోపలబ్టిం 

గూడ శ్రయయె కరణముగలది” అను ననుమానముచే కర 

ణము సీద్దించును. అదే మనస్సు అని యందును. అపుడు కర 
య లా 

ణము దృవ్భమే కావలయుననునియమము లేకుండుట చే, 

మనసును సాధించుటకు నీవు రచించిన యనుమానమువలన, 
ర ఆ ౨ వ లత 

నది ద్రవ్యత్వవిశిష్టమై సిద్ధింపమి పె హాతువులు స్వరూపా 

సిద్ధము లగుచున్న వి. 

మూ. అథాసామేన సామా త్మా_రితయేం ద్రియ తన 

తదనుమాతేవ్యం, తథాపి వ్యావకస్య నిరు 

పా ధేర్నేం ద్రియత్వమిత్యుపాధిర్వ _కృవ్వః. త త్ర 

యది కర్ణశష్కులీవన్నియతళరీరావయవస్యో 
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పాధితగ్గిం, తదా ఆావన్నాలై, వృత్తిలాభః తద్దో 

చే, చ వృత్తినిరోధః శ్రొత్రవత్ ప్ర వ్రసక్యేత. 

తతః కనా ర్రామువ రక యః . తథా చ 

తదవచ్చేదేన వృత్తి తెలాభే శిరసీ మే వేదనా 

పాదేమే సుఖమిత్యాద్య వ్యావ్యవృ త్తిత్వప, తీతి 

విరోధః. అనమవాయికారణానురో భేన విభు 

కార్యాణాం ప్రాటేశికత్వనియమాత్ . 

తా. ఒకపుడు రూప వత్యతీమువ లె “సుఖోపలబ్దియు 

జన్య ప్ర త్యశుమగుట చే, నిం ద్రియజన్య మగుచున్న ది.” అను 

ననుమానరచనచే నిం ద్రి, యము సిద్ధించును. బ్రం ది యము 

దృవ్య మే కావలెనను 'నేయమముంబట్టి, మనస్సు ప్రవ్యత్వ 

ముతో ౦నాడియే సిద్ధించునదగుట చే, “ద్ర వ్యత్వఘటిత్ములణని 

పాతువ్రులు స్వరూపాసిద్ధములు కానేరవు అని యన్న ను 

స్ సిద్ధంపంజాలదు. ఎట్లనవ వ్యాపకమగు నాకాశము 

కర్షశష్కులి యను నుపాధితోం గూడియ యింద్రయమగుట 

సర్వానుభ వసిద్ధ మగుటంబట్టి యటులనే మనసుగొడ నీమత 

మున న్యాపక కమగుటచే నుపాధితో ం నూడియ్ యింద్రియ 

మగునని చెప్పనలయును. అట్లు చెవ్వునవుడు శ, న్ తే 0౦ ద్రి వము 

నకుం గర్ర ర్ల శష్కు_లినినలెనే మనస్సునకు సయికే ుకేయుపా 

ధిని గల్పించికొనక తీరదు గదా! అపుడు కర్ణళష్కు_లికంకె 
భిన్నమగు ప్ర ప దేశమున బుట్టిన శబ్దము గ్ర హింహబడునట్లుగా 

నీవు మన సున కుపాధిగా నంగీకరీంచినదానికంశు నితరమగు 

వ్ర, దేళమునం బుట్టినసుఖము వ్రత్యతము కాకుండుటయు 
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శ్రోత్రేండ్రి యమున కువహతిం గల్బ్పునపుడు శబ్దము తద్దేశభవ 

మనన గ్ర హింవయబడనట్లు, “నీవన్న యుపాధి కువహతి 

గల్డున నపుడు సుఖము ప్రత్యతుమే కాకుండుటయు సంభ 

వించును. "కావున నీవు హాగిరమంతయు నుపాధి యనవ లెను. 

ఆఅటులందు వేని శరీరమంతటను సుఖోవలబ్లి గలుగుననక 
య 

తప్పదు. శరీరావయవములలో నొకచానియందు. సుఖోవ 

లబ్ధియ మ్కు పేజతొకడానియందు దుఃఖ పలబ్ధియుం గల్పుట యను 

భనీ ద్ధమె గదా ! అట్టి యనుభవమున కివుడు “విరోధము 

వాటి'శీడిని. అసమ వాయికార ణానురోధమున విభుకార్యముల 

వ్యాప్యవృత్తు లగుచున్నవి గదా | 

మూ. శరీరతదవయ వాది పరమాణుష్యున్తొపాధి కల్ప 

నాయాం, కల్పనాగౌరన్నప్రసంగో నియమా 

నుపవత్తిన్పేతి. తతోన్యదేవై కం నసూక్షుముపా 

కనా యం కల్పనీయమ్. తథా చతనె మై 

వేని య లె స్ స్వాభావివె 2ఒధికక ల్పనాయాం 

వమూాణాఖ" వాద్ధర్మి హక ప పసృమాణబాధః. 

తా. శరిరమ్ము దాని యవయవములు తదవయవములు 

అనురితిగా నణుపర్య్ధంతము గలయన్నియు నుపాధులే యని 

యంగికరించినచోం గల్పనాగెరవమే గాక వైనిందెబ్పిన యను 

ఛవమునకును విరోధము దవ్పదు. కావున వై6దెల్పనవాని 

కంక విలతుణమై, యేకము, సూత్తము, నలింద్రియము నగు 

నొకయుపాధిని గల్పింపనలయును. "అటులేని వెజొకచానినిం 

గల్పించుటలోం బ్ర బమాణము లేకుండుటచే లా? ఘువానురోథ 

ముగా నీవన్న యుహేధియే “మనస్సు”అని చెప్పుట యుచితేము. 
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అటు లేని మనస్సిద్ధి కై నీరచించిన యనుమాన మణువగుమన 

స్పునె సాధించున దగుటంబట్టి మనసునకు _ విభుత్వమును 
సంపాదించుటనై నీవుచేసిన యనుమానము బాధిత మగ్చ 
చున్నది. 

మూ. అథ జ్ఞాన కృ మే ణెంద్రియ సహాకారితయా తద 

నుమానం, తతస్సుతేరాం స్రాగు_క్షదోహః. 

యది చ మనసో వైభ వేఒవ్యదృష్టవళాత్ 

త్రము క తదా మనసోఒనిద్దేరా శ 
వ నై భవహాతూనామితి, 

తా, పకకన నిం ది యములకన్ని ంటికిని విషయ 
సంయోగ మున్నన్తు నొకయిం చి యమువల్ల నే జ్ఞానోత్ప శ్రి త్రి 

యగుటయు; నితెరేం డి ద్రియమురెనలన నడి కాకుండుటయు 
సర్యానుభ వసిద్ధ మగుటరెబట్టి, రయొకయిం ది దియమునుండియే 
జ్ఞాన్ త్పత్సి యగుటకుం దగు నొకసహకారే. నంగీక రింపవల 
యును. అదియే మనస్సు అని యొకపు డందువా? అపుడు తత్స 
హకారి విభువన్న చో నెల్లయిం ద్రి యములతోడి సంయోగము 
సంభ వింవవలనీ వ వచ్చుటంబట్టి యుగవద్డానోత్స శ్ర తీ వారింవదు. 

'కావునం దద్వారణమునశకై _వెసవ వాశారి యణువనియే చెప్ప 
వలసీయున్న ది. అపుడు నీయాయనుమానము ఇ నై తము వె వైభవ 
సాధకానుమానమునకు బాధక మే యగుచున్నది. ఇక మనసు 
విభువన్నను నదృష్టముచే జ్ఞున్నక్త మము కుదురునని చెప్ప 
నెంచిన-చో తేత్క_ మము వేత కవిధముగ సద్ధించుటం బట్టి 
తత్క్రమనిద్ధికై న మనస్పాధనము నిష్పృలము గాన మనసు 



రిషంపనేరదు. అట్లు మనసు సిద్ధింపనపుడు వై హేతువు లాళ్ర, 

యానిద్ధములే యగుటచే వైభవమును చేనికి సాధింపంగలను? 

మూ. అథ యత్రాదృష్టన్య దృష్ట కారణో పవ రేణోవ 

యోగః, తత్త తతూర్ల తాయాం కార్యముత్స 

ద్యతవవ-. అన్యథా, అ_న్మ్యత స్తుసంయోగే 

భోస్టాఒవ్ కదాచిత్ వటో న జాయేత, జాతో 

ఒవి వా క దాచిన్నిర్హుణః స్యాత్, బలవతా కులా 

లేన దృఢ దలణ్ణనున్న మపి చక్రం న భ్రా మేత. 

యత్ర, తు దృష్రానువవా రెణాదృష్టవ్యాపాన 

స్తత తడై షగుణ్యాత్ కార్యానుదయః, 

యథా వరమాణుక ర్మ ణః, తదివోపి యది 

విషయేన్షి యాత్మ నాం సమవథానమేవ జ్ఞాన 

మాతు, తదా తత్సద్భాపె సదైవ కార్యం 

స్యాత్ న "ప్యూతదతరి _కృమప్యదృష్టస్యోప 

హరణీయమ స్తీ న చ సదైవ జ్ఞానోదయః, 

తతో తిరి క్షమ పేకీతవ్యమ్. తచ్చ యద్యపి 
ను ద" శ రా 9 సర్వా జ్యే వన్టి)యాణి వ్యాప్నోళి, తథాపి 

కరణధర తన కియాక మః సంగచ్చతే, అక 
ధా SRE sD 

ల్పితే తు తన్మీన్నాయం న్యాయకి ప్రతిపత్తుర 

కరణ తాచ్చకు రాదీనామనేక త్వాదితి చేత్ . 

తా. అంక. గొన్ని కార్యములవట్ల నద్భష్టము దృష్టు. 

కారణసామ గీ దాషరమునను, గొన్నింటియెడ స్వతంత్రముగను 

గారణ మగుచుండును. ఎచ్చట దృష్ట కారణసాము గీమరాల 



ఏగ్రలి న్యాయ కుసుమాంజలి 

మును నదృష్టము కార్యోత్పాదక మగునో యచటం దత్మా_కణ 
సామగ్రి పుష్కలముగా నున్నవుడు తప్పక కార్యము పుట్టు 

చుండును, అదృష్టము చెయువని పుష్క-_లనామ గి ని సంపా 

దించుటయే యగుటంబట్టి యట్టిచోట ోనదృష్ట్రము లేకుండు 

టచే కార్యము పుట్ట లేదని చెప్పుటకు వలనువడదు. అటులు 

చెప్పినచో నంత్యతంతుసం యో గాది పుష్కల కారణము 

లున్నను పటము పుట్టకుండెడిని. ఒకపుడు పుట్టినన్సు నిక్ట 

ణము గావలనీవబ్చెడిని. మణీయు బలశాలియగు కును 

చే నాకదండముకేం కు J న్ రిచా చృఢదం యం డ్రైప్పంబడయు చక్రము తిముగక 

పోయొడిని. ఎచట  నదృష్ట్రము స్వతం త్రముగ నే "కారణ 
షం వ ఖా ష్ ఇ మగునో యచట నది లేనవుడు కార్యము పుట్టనే పుట్టదు. 

బ్రిట్టినిషయము స్ఫృబ్య్వాది వరమాణునులందు శ్రీయ జనించు 

టలో వ్య క్షమగుచున్నది. _ఆవిధముగనే ప్రకృతమున. 
నాడ విషయములు, ఇంద్రియములు, విషయేం ద్రియసం 

"మూోోగము, ఆత్త , ఆను వీనిసమావేశ మే జ్ఞానకారణమన్న చో 

తత్సమావెళము నిరంతరము, నవ్యాహతమగుట చే, నెల్లపు 

డును జ్ఞానము జనింపవలసే వచ్చెడిని. ఇచ్చన నదృష్ట్రముచే 

సంపాదింపందగినఏ వేతొండు లేదు. కాని నిరంతరమును 

జ్ఞానము జనించుట లేదు. కావున దీనికంకె విలత్ణ 

మగు నొకడాని నంగీకరింపవలెను. అదియు మనస్సు. కరణ 

మగునది విభువయ్య్యు, క్రియలను క్రమముగ నే పుట్టించుట 
కరణధర్యవుగుటచే జ్ఞానకృమమునకు భంగము వాటిల్లదు. 
ఆయ్యది యంగీక రింపంబడని చో జ్ఞాన కృమమునకు భంగము 

వచ్చును. ఇంక నట్టికర ణత్వ మాత యందుంగాని చతు 
రు ఆశే 



తృ తీయ స్త బక ము. ఏరి, 

శాదికమందుంగాని యారోపింపగనాడదా ! అని యందువా !' 

ఆత్మ క ర్హయగుటచేం గరణ మెన్న (డును గానేరదు గదా! 

చతురాదులలో  నన్యతరమునశే కల్పించుట. నిర్య_క్టికమగు 

టచే నన్ని (టికిని గల్పింపవలయుటంబట్టి నన్నియు నిరంతరము 

నుండునవి యగుటచే జ్ఞానయాగపద్యము వారింపదు అని, 

యందువా ! వినుము. 

మూ. నన్వేవమవీ యుగషజ్ఞానాని మాభూవక్శొాయుగ 
వ 

వజానం తు కేన వార్యతేః? భవ తేర్టివ సముూవో 

య 
ఏ 
ప్ 

నుమానాతీ , బుభుక్నావి షే వారిసంగ 

క్రియాక్రృమ బ్రతి చేన్మైవం, న హ్యాష బుభు. 

త్సాయా మహిమా యదబుభోతి తే విషయే. 

జ్ఞానసామగ్రార్థం సత్యామపి న జ్ఞాన, మపి తు న 

త త్రో సంస్కా_రాతిశ యాథాయకః వ్ర త్థయః 

స్యాత్ . యది త్వబుభుత్సిలే విషయే సామీ 

మేవ సా నిరుద్ధ్యాత్ , ఘటాయోన్మీలితం చతుః. 

పటం నైవ దర్శయేత్ , తస్తాద్భాభుత్సావీ 

స్పియా _నరాదాకృమ్యు బుభుత్సి ఆర్ధ గ్రాహ 

ణీస్ట్రియే మనో నివేశయ న్నీ యుగపజ్ఞానానుత్చ 
దె 9 జ 

తావుపయుజ్యి లే, నతు స్వరూవతః. 



కా. ఈవిధముగ  నేకకాలమున ననేకజ్ఞానముల 
త్తి 

జానే 
నివారించినను యుగవజ్జానమును వారించు కెట్లు? 

అ 
ఒక ్కొ-కయిం, ది యమువలనం దమతమవిషయములను చెక్కి 

టీని నోచరించు సమూవోలంబనజ్ఞానము గలుగుచునే యున్నద్రి 
గదా! యు పడ్డానము వారించు కశుట్టనుశేంక  కవకాళ్ళ 

ఆ 
మక్కిడ” అని యుదావా? నాయాథయ మదిగాదు. వటి 
యేమన వినుము. వకేంద్రియగ్రాహ్యములగు న నెకపదార్థ 

ములను నోచరించు జ్ఞానమువలెనే, యనే కేం ద్రియగ్రాహ్యము 
లగు వెక్కు_పచార్థములను గోచరించు జ్ఞానములనాడం గలుగ 
వలనీవచ్చునని నాయాశయము. ఇంక శ బ్బస్బర్శ రూపరసగంధ 
ములు నియతముగా నొక్కొ_క యిం ద్రియముచే గ హింవందగిన 
వయ్య్యు పెద్దచక్కి_లమును దినునవు డనేశేం (ద్రియజన్యమగు 
నొకజ్ఞానమునందే భాసీంచుచుండుట యనుభ ఐసీద్ధము గదా! 
కావున నానేంవ్ర యగ్రావ్యాపదార్థములను చెక్కి_టిని గోచ 
రించు జ్ఞానములనాడ నానెంద్రియములవలనం గలుగవచ్చు నే” 
అని యందువా ? చిత్రైకాగృత గలిగియున్న పుం డణువగుమన 
సున కన్ని యిం, దియములతోో సన్ని కర్ణము దుర్భట మగుటం 
బట్టి యొశేజ్ఞాన ముదయించుట సర్య్వానుభ వసిద్దమగుటచచే నేత 
దృప్రాంతమున శష్ము_ఫిభ క్షణసమయమునం నాడ గంభాది 
జ్ఞానములు క్క, మముగాం గలుగునని యూహిాంవవలనీ యున్న 
దేగాని యొకేసమయమున జ్ఞానములన్ని యు బుట్టునని చెప్పు 
టకు వలనువడదు. ఆయినను వానియుత్స _త్రివిషయమునం 
గలుగు కాలభేదము దుర్చ/వామగుటచే గంఛాదులన్ని యు 
నొశేజ్ఞానమున భాసించుచున్నటులు తోంచును,. 

యుత్ప 



తృతీయ _సృబక ము, 2క్త 

ఇక జ్ఞానముగల్దుటలో బుభుత్సగూడం బి యోజక 

మగుచున్నది. చిక్కెక్నాగత యున్నవు డొకవిషయమునే 
జెలిసికొనవలయు ననునిచ్చ యుండుటచె. నొకవిషయ మే 

తెలియబడుచున్నది గాని తదితరవిషయములు తెలియయడ 

"లేదు. కావున చికత్రేకాగృత యున్న వుడు జ్ఞానములు క్ర మ్ 

ముగా గల్లుటలో బుఖేత్సయే ప్ర యోజకముగాని "సున 

సున కన్నియిం ద్ర, ది యములతో సన్నకర్షము లేకపోవుట 

కాదనియందువా ? వినుము. జ్ఞాననామ గి ప్రప్కు._లముగా 

నున్న పుడు బుభుత్చ లేకున్నను, జ్ఞాన నపెదయించుట సరా 

నుభవసిద్ధ మగుటంబట్టి చిక్తెకాగ్రత యున్న పు డబుభుత్చత 

పదార్థములను నోచరించుజ్ఞైనముల గలుగకుండుట్క బుభుత్స 

శేమిటేం. గాదు. మటియేమన 1 జ్ఞూనసామగ్సిలోం గొంత 

కొటింతయుండుటచే నని చెప్పవలెను. వంక "సుభుత్సచేయు 

పని యేమన? తానున్నవుడు గలిగెడిజ్ఞానమువలన నగు 
సంస్కారమునకు దార్ల స్టైమును గలిగించుటయే. అబుభుత్చిత 

పదార్థజ్ఞన సామ గి గ్రినిలోరార్చి బుభుత్సప్ప వ,తిబంధక మందువెని 

సుటమును గాంచుటకులాాం డెబచిన కంటికిం బటము గాన 

రాక పోవలనీవ చ్చెడిని ? కావున బుభుత్స యణువగు మనస్సు 

నబుభుల్సితపదార్థములను (గృ గ హించు నిం, ద్రీియమునుండి మర 

లించి బుభుత్సి తోర్గగ్రాహకమగు నింద, యముతోం గలుపుచు, 

యుగపద్దానానుత్స స ్రలోం బరంపరగాం బ్ర యోజకమగును 
స్త 

గాని సావాతుగా గానేరదు. 

మూ. విభునోపి మనసో వ్యాపార కృమాతీ 

ఇతి చేన్న, తస్య సంయోగాతిరిక్తస్య కర్మ 
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రూవకే వై భనవిరోథాత్. గుణరూవత్యే 

నిత్యస్య కృమానువవ ల్తేః. అనిత్యస్య చ ని తైక 

గుణన్యావిభుద్ర వ్యసం యో గాసమవాయి కార 

ణక ల్వేన తద న రేణాఒనువవ ల్తేః. తేదకి కల్ప 

యిష్యు లె ఇతి చేత్, తదేవ తరి మనస్సానే 
Ca ఆ య థి 

నివళ్యతాం లాఘవాయ. తస్తాద ణ్యేవమన అతి. 

తా, ఇళ మనసు విభువయ్యు, దానికి గలవ్యాపార 

ములు కృమయు శక్షము లగుటచే, జాన క్ర మ మువవన్న మగు 

నందువా ? ఎటులు? ఆవ్యాపారము క్రియయా? శే 
గుణామా? శ్రీయయందు వెని కీయ యెల్లపుడును మూర్త 

మునే యౌాశ్రాయించును గాని విభువు నాశ్రాయింపదు గావున 

మనో వై భవమునకు విరోధము వాటిల్లక తప్పదు. అశ గుణ 
మందువా? ఆగుణము నిత్యమా "లేక యనిత్యమా ? నిత్య 
మన్నచో, నిత్యములకుం గృమ మెపుడున్కు నువవన్నము 
గాదుగదా ! అనిత్యమన్న చో, నిత్యముల నే యాశ్రయించు 
సనిత్యగుణము, మూర దృవ్య్వసం యోగ మున్న వుడే జనించున. 

దగుటచ్వే నదిలేక జనింవదు గదా! ఆందులశై యట్టి మూర్త 

ద్రవ్యమునులూడ నొక దాని నంగీకరింతునందువా ? లాఘ 

వానురోధమున డానికే మనస్థ్వాన మేల యొసంగంగూడదు. 

కావున మనసణువనుటయే యు_క్టము. 

మూ. తథా చ, తన్మీన్న నిన్ది య వృత్యాసన్నే నిరువ 
థానత్వాదాత్మనః సుష _వ్యువస్థాయామనువ 

లంభః. వతబేవ మనసః శీలమితి కుతో నిర్దీత 



ను 
అని 

తృతీయ _స్ర్తబక ము, ర? 

మితి చేదన్నయవ్యతిశే కాభ్యామ్. న కేవలం 

తస్య, కిన్తు సరపామేవేన్ది )యాణాం. న హీ 

విశేషగుణమనవేత్యు చకురాద్యపి ద్రవ్వే 

ప్రవర్తతే. స్వాపావస్థాయాం కథం జ్ఞానమిత్ 

చేత్, త_త్తత్సంస్కా_రోద్బోధే విషయస్నర 

జేన స్వవ్న వి భృ మాణాముత్ప్చ త్తెః. ఉద్బోధఏవ 
కథమితి చేత్. మందతరతమాడిన్యాయెన 

బాహ్యానా మేవ శబ్చాదీనాముపలంభాత్ ,అ_న్హత 

శృరీరనై సవోపాదేః ప్రతివత్తే. యదా చ 

మన_స్త్ర్వచమవీపరిహృత్య పురీతతి వర్తతే తదా 
అ సుషు వ్నిః. 

తా. కాంబట్టి యణువగుమనసునకు సుషు ప్టియందు 

బా ప్య్యూంద్రియసం యోగము "లేకుండుట చె జ్ఞానము కలు 

గదు. ల్లానముతోొ సంబంధమున్న పుడే యాత్మ వత్యత 

మగుట సర్వానుభ వసిద్ధ మగుటంబట్టి సుషు_ప్తియం దట్టిజ్ఞాన 

సంబంధము లేకుండుట చే నాత్మ ప్రత్యకుము గాదు. వి శేష 

గుణసంబంధముగ ల యాత్మ నే గ్రుపాంచుట మనశళ్శీలమగుట 

యన్వయవ్యుతిరేకములచేత నే నిద్ధమగుచున్నది గదా! అట్టి 

శీల మొక్కమనస్పునకే గాదు. అన్నియింద్రియములకును 

గలదు.  చమురాదికముంగూడ  రూపాదివిెేషగుణముగల 

ద్రవ్యమునే గదా గృహించుచున్నది ! బశ సర్పన్న మునంగూడ 

మనసునకు బాహ్యాంద్రియసంయోగము కలుగమి నపు 

డును, జ్ఞానము గలుగకపోవలనీవచ్చునే. అపుడు జ్ఞానము 

పుట్టుట యనుభ వసద్ధము గదా! అది యొటులు! అని 

l 



29 | న్యాయకుసుమాంజలి 

యందువా 1? వినుము. ముందతరనుందతమాడి కొబ్బజ్ఞానము 

వలనంగాని శరీరగతమగు నూప్మజ్ఞానమువలనం గాని వే 

యదృష్టమువలనంగాని వూర్యానుభ వజనితసంస్కా_రముల 

కుద్బోధము కలుగును. దానివలన విషయస్కృృతికలిగి తనూల 
3 

మున స్వవ్న వి భ్రాంతులు గలుగుచుండును. స్గష్ష మున మన 

సున ఫొక్కత్యక్కుతో 6 దక్క_6 దక్కీ_నయిం, ది యములతో 

సంబంధముండదు. మనసు త(క్కు_తోయనాడ సంబంధమును 

గోల్పోయి వురీతత్తునం బ్ర, వెళించునవుజే సుషుప్తి గలుగు 

చుండును. 

మూ. స్వా దేతత్ . వరాత్తా తు కథం వరస్యా యో 

గ్యః? న హీ సామాత్మా_రిజ్ఞాననిషయతా మే 
వాయం న స్రైప్నోతి, స్వయమప్యదర్శన వ్ర సం 

గాత్. నావీ గ్రహితు రెవాయమవరాధ్క త 
స్యాపీ హి జ్ఞానసమవాయి కారణతయైవతద్యో రః ర 

గతా. నావి కరణస్య, సాథాకణత్యాత్ . న 

వహ్యూసంసార మేక మేవ మనః ఏక మేవాత్తానంగృ 

వ్రోతత్య త్ర నియామకమ_స్టీ. స్వభావ 9ఇతిచేత్ , 
త 9. ముకా నిస్ప పభావత్య ప నద్ర త దె కార్థ తా 
యా అపాయాదితి.న; భోజకాదృష్టోవగవాన్య 
నియామక త్యాత్. .యద్ధి మనో యచ్చరీరం యా 

నీన్ది ) యాతి యస్యాదృ స్టేనాకృష్టాని, తాని 

తస్ర్యైవెతి నియమః. తదు_క్తం పాక్ “ప్ర 
త్యాత్మ నియమాద్భు ్ టే”రితి, వలేన పరబుద్ద్యా 

య 
ద యో వాఖ్యా తాః, 



తా, వైత్రీయాత్ర "మెతునిచే నెటు గహింవంబడ 
౬ వాది. 24 mn \ 

చెప్పుము? వైత్రునియాత్త్మయందు. ప్రత్యత యోగ్యతయే 
చేదు గాన మైత్రునిచే గృహింపంబడ లేదని చెప్పుటకు వలను 

పడదు. అత్తయగుటవలన్స మై "మె త్రీ యాత్మ గూడ గి మాం 

బడక పోవలని సవచ్చును. గృహ్తయను మెత్రుయిక 

వరాధమువలననే చెత్రునియోక్త, గప్ హింపయడలే నిజెవ్వు 

టకు వీలు లెదు. జ్ఞానసమసాయికారణ ప మగుటవలన సాక కు 
బట్లు స్తు, ఘు తష _జననయోగ్యతయుండెనో అశు వరాత్త్మ కుం 

గనాడ వ్రత్యత.జనన యోగ్యత యుండును గాన స్వాత్తా 

వరాధము గాదు. సర్వనా థారణ మగుటవలన కరణముయొక్క_ 

యపరాధ మనుటకును వీలులేదు. ప్రమాణము లేనందున, 
సంసార 'మున్నంతవజకు, ఒకమనసు, ఒకేయాత్మను గ్రహించు 

ననుటకు వీలులేదు. ఒకమనస్సు ఒకేయాత్త ను గ్రృహించున్వఖా 

వము గలదనినచో జీవన్గుకావస్థయందు నిస్సషభావత్షము 

రావలసీవ చ్చెడిని. గావున స్వభావమనుటకు వీలుకాదు. 
5 ఇ అ అన్ని జల సామగ్రి యుండుటం వేని, వరాత్త్మ వపరున కల వత్యతేము 

గాదని యాళంకింపరాదు. ఆత్మ గ హమున భో జకాద్భష్థ్ర మే 

నియామక ము. వమనస్సు, ఏళరిరము, వయింద్రియముల 

ఎవనియదృష్ట్రముతొ్ోం గలసీయుండునో, నయ్యవి, ఆయాత్త నే 

గ్రపొంచుననునియమము గాన వై త్రునిమన స్సు శరీరము 

బంది యములు, మెత్రుని యదృష్టాకృష్టములు గానందున, 

సళ [౨ అలో మైెత్రునిచే జై తీయాత్మ గ్ర హింపంబడదు. ఈకారణముననే, 

వరాత బుద్ద్యాదులుగూడ పరునిచే గ హింహబడవని అెలిని ర “ధి! 
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కొనుడు. ఈవిషయము సృథమ_స్త సబకమున “ప 

నియమాద్భూ_క్టే”ి యను శ్లోకముచే వివరింపంబడినది. 
ఈరీనిగా “యోగారదృష్థ్రిః కుతి ౬ యోగో” అన్న 

ప్లోకమునకు వ్యాఖ్యానముం జేసి, ఉవసంపహోరమును చేయు 

చున్నాడు. 

మూ తబేవం యోగ్యానువలబ్ధిః పరాత్థాదా నాస్తి 

తదితరాతు న బాధ్ధిశేతో తవావీ సమ్మతం. అతః 

కిమధికృత్వ వ, ప తిబస్టః. న హా, కళళృోంగమమయో 

గ్యానుపలన్థ్యా కశ్చిన్ని శే మెధతి నచ ప్రకృతే 

యోగ్యాసుపలబిం కళ్చిన్మ న్య తే. 

తా. ఈరీతిగా ఈశ్వరునివి విషయమై యో గ్యానుషల్న 
లేనందున, -ఈళ్వర బాధ చెప్పుటకు వీలులేదు. శేవలానువల 
బాధకము గానేరదనుట నీకును సమ్మతమే. అయోణ్యాను 
లప్టిచే శశళృ్ళంగమును ఎవడును బాధించలేండు. గాన ప్రి 
బస్టీ 'దేనినింబట్టి యుండును? పరమాత్మయగు నీళరునివిషయ. 
మై యో గ్యానుపలబ్ధిని భాధకముగా నెవ్వురును తలంచక. 

ఇట్టుండంగా: అ 

త్యాగ 

మూ. అథాయమాళయః:__ అ యూగ్యళళళ్ళం గాదా 
వనుపలబ్థిర్న బాధికా న్యాదిత్ తి, తతః కిం? రక 

ధ్యదితి చేత, వవమస్తు యది సృమాణమ న్థీ 
పళుత్వాదికమితి చక్, వరసాఫ్నే ప్రతిబన్ది 
_స్పరి న తద్చాధనే. త లైన భవిష్యతితి చేత్. 
తా, అనువ లబ్ది అయోాగ్యమైన రొకోశ్ళంగ ములో 

బాధకము గానేరదు శాన శ శత్చుంగము సద్ధించుననియా సీ గి 
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యాశయము. బాధకము లెనంతమాత్రమున వస్తువ్రు నిస్టైం 

చునా? అజ నచ" నయా గ్యానుపలబ్ధినా జూపిన నీమతమునం 

గూడ శస్వకనివిషయములో బాధకము లేదని చెప్పబడినది 

గాని సాధకము చెప్పబడలేదు గదా! నీమతమున తీ త్యాదిక 

మందు, కార్యత్వము చె సక _ర్భృకత్వమును సాధించినచో, మా 

మతమునంగాడ _పళుత్వ్యాదికముచే, ళళమందుంగాడ శృం 

గము సిద్ధించునందువు "కాంబోలును. ఆట్లగుచో ప్రథమమున 

నీశ్వ రానుపలబ్దివలన ఈశ్వరునివిషయములో బోధ నువన 

సీంచి అయోగ్యమగు నీశ్వరునివిషయ మై ూగ్యానువల 

బాధకము గానెరదని మేమనశ్ళంగవిషయమునలనాడ 3 నే 

యగును; శృంగవిషయ మై బాధకమగుచో నీశరునినిషయ 

మునలనాడ బాధక మగుచున్నదని -ఈళ్వర బాధనవిషయ 

మున వ్ర తిబందినిం జూవ్రట కువ క మించితొవి. ప పృకృతమున, 

పరసాధిసవిషయమున ప్రతిబందుస్థద్భావనం చేయుచుంటివి. 

ఇట్టి యాశయమును వికల్సించి దూపించుచున్నాండు:._- 

5! 

సతీ 

మూ. తత్క్ం తత్ర ప్రతిబస్టిరవ దూపణం; అభ కథం 

చి త్తుల్యన పతయ మూగగా వవ వరాత్త్మ 

బుద్ధాదయ నె నే చ బాధితా ఏ వెళ్యసహృతే విష 

యత్నం ? న వథమః; అవా్ఫఫ్వై చః. న హా 

పశుత్వా చేళ్ళళళృంగసాధకతే తన కార్యత్వా 

దే క_ర్షృృమత్యాదిసాధకత్వం వ్యాష్టం, యేన 

తని సన్న సత తత్ప్రతిపి ద్వైత. న ద్వితీ యకిమి ధో ౭. 

నుపలభ్యనానక్వస్య' వాది ప్రతివాదిస్వీ కా 

రాతి. తథాపి పళుత్వాదా కో దోష ఇతి 
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చేన్న. జానీమస్తావ త్తద్విచారావసలే చింత 

యివ్య్యూమః, 

తా. “*కార్యత్యము సక ర్త కత్వసాధక మెనచో వకు 

తము శృంగమును సాధించనీ* యనెడు వ్రతిబందియే దూష 

ఇమా ? లేక యో గ్యానుపలబ్ధినలనం బళుత్యమువ లె కార్య 

త్యములనాడ బాధితవిషయముం గలదనియా? మొదటిది 

వ్రృతబందిదూపణాము గానేరదు. ఏలన, కార్యత్వమందుండు 

క_ర్తృత్వసాధకత్వము పళుత్వమందుండు ళృంగ సాధక త్భముచే 

వ్యా_ప్పముగాదు. వళుత్వమందున్న శృంగ సాధకత్వము లేనప్ప 
డు కార్యత్యమందుండు క్ట _ర్భృత్వసాధ కత్వము "లేనిచోోవ్యాపక్ష 

స్యాభావా దా్య్యాప్యా భావకిొఅను న్యాయమునుబట్టి కార వో 

మందుండు క_ర్తృసాధకత్యమందు వళుత్వమందుండు శృంగ 

సాథధకత్వవ్యా ప్పి యుండును. అట్లులేనందున కర్త ఫ్ర సాధకళ్య 

శృంగసాధకత్వములకు వ్యాప్య వ్యాపక భావము లేదుగాన 

ఫూర్వమునంజెప్పిన పృతిబందియె యసంగతము. 

రెండవపత్షముంనాడ సరికాదు. వలన, యోగ్యానువ 

లస్ధిచే పరాత్మ బాధ నంగీకరించినచో పరస్పరము వాదిప్రతి 
వాదు లనుపలభ్యమానులు గావున వాది పృతివాద్యంగీ కా 

రమే లేకపోవలనీ వచ్చెడిని. కాంబట్టి "ఎండవవతు.ముణాడ 

సవిగాదు. 

వరసాధనములో దూహణము లేకసోవచ్చును గాని 
శృంగ సాధకముగా వళుత్వము నంగీకరించుటలో వయనువ 

పత్తి యుండును? శృంగసాధకముగా పశుత్వహాతువును 
వ యోగించినవుడుం గూడ -ఈళ్వరసాధ కానుమానములో 
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నీవ్ర జెప్పెడిదోషమే యుండును. అనవసర మగుటవలన 

వ్రస్తుతముంజెప్ప నవసరము లేదు. 

మూ. స్యాటేతత్ . యత్స)మాణగమ్యం హి యత్, 

తదభావవీవ తస్యాభానమా పెదయతి. యథా 

రరూపాదిప్రతివ ల్తేరభావ శ్చతు రాదే రభావమ. 

కాయవా గాష్ట్టపారై క పృమాణకశ్చ వరాఒత్తా, 

తదభావవవ తస్యాభా ప వమాణమజ్కు-_రాది 

షు. తన్న. తబెక ప, మాణక త్యాసిద్ధః, అన్యథా, 

సుషుప్తోఒవీ న స్యాత్ . క్వాససన్తానోఒపీ తత్ర, 

వ్రమాణమితి చేన్న .నిరుద్ధపవనో ఒవి న స్యాత్. 

కాయసంస్థానవి శెపోఒవి త త్ వ్ర మాళామితి 

చేన్నవిషమూర్చితో ఒవి న స్యాత్ .శరీరోపావీ 

తత్ర, వమాణమితి చచేన్న,జలావస్తిక్సవిషమూర్చి 

తో2=పి న స్యాత్ . 

తా. ఏడి, వ ప్రమాణముచే తెలియబడునో ఆ ప్రమా 

ణాభావమువలన నా వస్తువుయొక్క_ అభావము సిద్ధించును. 

రూపాద్యూపలబ్ది రూపప్ర, మాణమువే చముస్స్పు తెలియం 

బడును. గావున ఉపలబ్ధి రూపప్రమాణముయొక్క- యభావము 

వలన చతురాదులయొక్క_ యఖావము సిద్ధించును.అన్లే కాయ 

వాగ్వ ్రపానై కగమ్యము పరమాత్మ . పరమాత్మే యొక్క_ 

కాయవాగార్యిపార పలబ్ధము కాకుండుటచేో; కాయ 

వా‘ పొరా భావమువలన పరమాత్మయొక్క. యభావము 

సిద్ధించునని వెవ్చుటకు వలనువడదు. కాయ వాగర్వవవాో రై క్ర 
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అర జ ది ఇ జ a చఛమాణకత్వ మే అనిద్ధము. ఇట్టి వమాణగ మ్యృత్వమున్సే 
ఆంగీకరించినచో సుషు _వ్యవస్థయం డిట్టి ప్రమాణము లేన 
దున సుషుష్రంయు లేకపోవలని వ చ్చెడిని. శ్వాస ప్ర శాస్తా 
రూవ చ మాణమున్న ందున సుషుస్తుశుండునని నిశ చ్రయించి 
నచో శ్వాస ప్ర శ్యాసాదులు లేని నిరుద్ధపవనుండు (ప్రాణాయా 
మమును బట్టినవాండ్రు లేకపోవలని వచ్చును. అవయవ స్త 
నస్టానవి శేషములనాడ వమాణమనినచో విషమూర్శితు(డు 
గూడ లెకపోవలనీ వచ్చును. శరీరమందలి ఊప (వెచ్చ 
దనముంగాడ ప్రమాణమనినచో, నీటితో తడవంబడిన విష 
మూర్చితుండుగరాడ లేకపోవలనీ వచ్చును, 

మూ. తస్తాత యద్యళ్క్కార్యమువలభ్య తే త త్తదను 
Ere జల 5 

గణ గులా జ్పతన_స్హ తృతృత్క సద్ధ్యతి. న చ కార్యమా 

త్ర స్య కర్పచి ద్వ్యావృ లత్రరితి న చ త్వదభ్యువగ 
తేనై వ వమాణేన భవితవ్యం నాన్యే నేతి నియ 
దా 9 నా fn = 9 0 మో _స్తీ.న చ వ్ర మెయస్య వమా ణనవ్యాప్రీః, 
సా హీ కార్హ్న్యేన వా స్యాత్ వకచేశేన 

ఆ 2 _ ఇం అ వ్యా చ వా స్యాత్ న ప్రథమః, ప్రత్యవాద్యన్యతమా 
సద్భా పెఒని తత్స) మేయావస్థి తః, న ద్వితియ, 
వురుషనియ మెన నర్వ వమాణవ్యావృత్తావవీ 
లో లి వై - 5 ఠి & అలో ప్ర మెయావస్థి లేఓఅనియ మేనానిద్దేః,న హా సర్వ 

స్య సర్వదా సర్వథాత్ర, ప్రమాణం నా స్తీతి 

నిశ్చయః శోక్ళ ఇతి. కథం తర్హి చతురాదేర ర ంా 
భావో నిశ్చయః వ్యావ కానువల బ్లైః. చరమ 
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సామ స్రీ నివేశినో హి కార్భమేవ వ్యాపకం, 

తన్ని వృత్తే తథాభూతన్యాపి నివృత్తి:యోగ్యు 

తామాత్రన్య క దాచిత్ కార్యం, తన్ని వృతా 

తథాభూతస్యావీ నివృత్తి, అన్యథా, తత్రాపి 

సన్దేహఃపృకృలెఒవి వ్యాపకానువలజ్ట్యా తత్స 

తిపేధోఒ స్తు. న.ఆ శ శ్రాయానిద్ధ త్వాత్ , న. హిళ్ళ్య 

ర (క్ట నం వా క్వచిల్సిద్దమ. ఆభా న 

మితి కన్న, తస్యా శ్రయత్వానుపస తె త్తే, 
షెధ్య త్వానుపవ పత్రేశ్చ. 

తా. కావున నేయేశార్య మెక్కజెక్కడ పుట్టునో 

అచ్చట దత్తత్కార్యానుగుణ మగుచేతనుండు.. సిద్ధించు 
చున్నా (డు. కార్యసామాన్యమునకు వ్యావృ త్తం బాడంబడ 

నందున దత్మా_రణమైన చతనునియొక్క.. నివృత్తి నూహంచు 

టకు వీలులేదు. నీచే నంగీకృత మైన పృమాణమే కార్యసాధ 

 శముగాని వజొకటి గాదనుటలో (ప్రమాణము లేదు. 

గావున ద_త్తత్మా_ర్యానుగుణమగు చెతనుండు సిద్ధించును 

మణియు వవ పృమాణ వ్ర మేయములకు వ్యాపి వియే సంభవించదు. 

ప ప్రశ్యమాది ప్ర పృమాణములలో నేది లేకపోయినను, పృ మేయ 

మున్న ౦దున ప వమాణసామాన్యముచె ప్రమేయము సీద్ధించు 

నుపక్షుము సరిపడదు. _ వురుషవెేేషనీయమముచే నన్ని 

పృమాణములయొక్క. వ్యానృరత్తి ఉండినను, వమేయ ము 

న్నందున కొన్నిపృమాణములకు ప్ర మేయమునకు వ్యాప్తి 
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ఆఅనిగూడ చెప్పుటకు వలనువడదు. అనంగ నొకప్రురుష్పన్సి 

యం దితరపురువసంబంధ మగు ప్రమాణములు లేన్ర. బ్రితరుల 
యందు -ఈప్పురుషునికి సంబంధించిన వ్రమాణములు లేకపోయి 
నను ప్రమేయ మున్న ందున సర్వప్రురుషా సేత యాయ ప్ర కే 
యమును సెద్ధించక పోవలనీవచ్చును. సర్వ కాలములందు నన్ని 

విభములచేతను  అన్ని(టియొక్క_యు ప్రమాణము న్ని 
నిశ్సయించుటకు వీలులేదు. ప్రమాణ ప్రమేయములక్ష 
వ్యాప్తి లేనిచో చతు రాదులయొక్క._ యభావము ఎట్టు 
సీద్ధించునన్న చో వ్యావకానుపలబ్టివలన అని చె ప్పెదము.ఆయా 
వ్యావపకములయొక్క_ నివ్భ త్పివలననే త_త్పదాస్ట్య్రావ్యములు 

నివర్తించును. చరమసామ గీ నివిష్టమగు రూపాదిజ్ఞానరూప 
"కార్యమే వ్యావకము. ఇట్టి రూపాది ప త్యత.ముయొక్క 

నివృత్తినిబట్టయు. చకతురాదులయొక్క_ యభావము నీష్షిం 
చును. ఒకానొక సమయమున యోగ సికామా శో మునుగూర్చి 

కారము వ్యాపక ముగాన కార్యనివృ _త్తనింబట్టి యాగ స్టౌ 

నివృ_్తి యగును. ఒకానొకవ్వుడు కార్యవర్ణి తెరేకమున్నను 
యోగ్య తాసంచెహము గల్లును. “ఈశ్యరోనక ర్తా తద్వ్యా 
వక కరీ రాదిశూన్య త్యాత్ , ఆకాశవత్” అను నను 
మానము వే నీశ్వరునియందు జగత్క__ర్హృ త్యాభావము సిద్ధిం 
మనే యని యాశళంకింవవలదు. ఈక్ళరుడుగాని, తద్దానము 

జా గాని సిద్ధింపనపుడు పతమే లేనందున ఫూ న్యానుమానము 
సంభ వించదు. , భ్రాంతివిషయ మైన -ఈళ రునియందు, ఫూ ర్వాను 
మానము చె కర్షృత్వనిేధమయును సాధించెదమని చెప్పుటకు 
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వీలులేదు. ఆభాస పృతిసన్న మన్సగా అళీకము. గాన దానికీ 

అశ్రయత్వము గాని వతియోగిత్వము గాని సంభ వింపదు. 

న్డ్. వ్యావర్హ్యాభావవశ్తెవ ఛావికీ హీ విశేస్యతౌా, 

అభావవిర హాత్త త్వం వస్తునః ప్రతియోగితా. ౨. 

మూ. న నైతదాభాసప్రతిపన్నస్యా స్తితి కుత_స్తస్య 
నిపే.థాధిక రణత్వం నిషెధ్యతా వెతి.కభం తర్హి 

శ్రశశృంగస్య నిషేధణి న కథంచిత్ . స హ్యూభా 

వవ త్యయవవ. న చాయమపారవూగ్షక వ 
wn థి 

యోగికకః పరమార్ధాభావో నామ. న చాపార 

మూారిక విషయం పసపమాణం నా మేతి. 
థి ర 

తా వ్యావ_ర్ష్వ మనంగా వతిమేధ్యము. దానియొక్క... 

అభా వాధికరణత్ట మే పారమార్థిక మైన విశేష్యత గావున 

నలీకమున కఖావాధికరణత్వరూవమగు విశేస్యత్వము సం 

భవింపదు.  శీత్యాదికనుందు  జగత్క. ర్రయగు నీశ్వరుని: 

యొక్క. యభావమును గూడ సాధించుటకు వీలు లేదు. వస్తువు 

అనంగా ప్రమాణవిషయము. దానికే అభావవిరవహాత్మత్వ 

రూపవతి యోగిత్వము. అళీకమైనదానికి ప్రతియోగిత్వము 

గూడ సంభవింవదు. అని వ్ల కాభిప్త్రాయము. 

అట్లగునెడల  శశశ్ళంగముయొక్క-_ నిషేధ మెట్టు. 

సంభ వించునని యాశంకింవ రాదు. ఇచ్చట గప్పితమైన శశక్ళం. 

గముయొక్క_ నిషేధము గాదు. మతేమన;శశమండు శృంగము 

యొక్క నిషేధము. “ళళమందు శృంగము లెద”. అను. 
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ప్రత్యయము పారమార్థి కా భావ వృత్యోయము. ఈ ప్రశీకి 

విషయమైన యభావమ పారమార్థిక ప్రతియోగికమై 
సరమార్థాభావము గాదు. అపారమార్టికము/ అనయా అ 

కము. సీనివిషయమున వవమాణను శేదు. 

ఆవ్ చ. 

శ్లో. దుషప్రోవలమ్బసామ గీ, శశశృంగాది యోగ్యతా, ఇ  ొట ఖి © 
న తస్యాం నోపలమ్మ్ళోఒ స్త్రి నాస్స్ సాఒనుపలమృనె, ౩ 

మూ. కేన చ శళళ్ళంగం ప్రతిషి ద్ధ్యలె! సర్వథా 

ఒనుపలబ్ధస్య ూగ్యత్వానిళ్టో తదితర సాము గీ 

సాకల్యం జా తత్. గయా. పహాశాపోలర్థం 

హూ తత. అతవ వవాళక్యని మేధమిత్యు కమ్ 

అనువలమ్భ కాలె ఆభాసి సోపలమ్మసామ గ్ర్యా ఆభ్రా 

వాత్ , తతా లే. చాసుపలమ్మా భబాదితి, 

క_స్తర్హి శశళ్ళంగం నా స్తీత్యస్యార్థఃి కలే అధి. 
కరణే విబాణాభావో2౭ స్తు నీతి, 

తా. మజీయు ననుపలబ్ధిమా త్రేనున నభావనిర్ణ యము 
గలుగునన్న చో నతీం,ఏె డ్రీయములై న గగనవరమాణాదులకు( 
నాడ ను చ్భేదము వాజేల్లును. 'కాంబట్టి యూగ్యానుపలబ్ధియే 
యభావ నిర్లాయకమని చెప్పవలెను. స ప్రత్యతసామ్మ్య, రేండు 
విధములుగా నున్నది. ప వమాస్థలమందు విషయముతో కలనీన 

చక్షురావి కారణక లావము; త్ పుమాస్థలముందు వియర హిత 

మైన దోషసహిత కారణకలావము. రోగాండింటిలో "నేదోయొ 
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కటి యున్న చో ప్రతర్ణితుము కల్లును. ళళ శృంగము అస ధూప 

మగుటవలన తత్వోత్యనము దోేషయు _కృముగు సామగ్రైవలన 

గల్టును. ఇట్టి 'యోగ్యతయున్న చో శశశ్చుంగ ప్ర పతస్గ్మీముం 

డును, గాన 'సనుపలబ్దియే సంభ వింవదు. 'యోగ్యుత తెనిచో 

యోగ్యతా విశిష్టానుపలగ్ధి సంభ వింపదు. గావున అస ద్రూవ 

మగు శశ శృంగనిషేధము చేయుటకు వీలులేదు. ఈవిషయ 

మును , దుష్టోపల 'మ్చేత్యాది్స్ కము చెప్పుచున్న ది. యోగ్యత 

యనంగ ప్రతియోగికం కున్కు దానికి వ్యాష్యమగు చఈు 

స్పన్నికర్ష ముకం శున్కు వత న లౌకిక వ పృతరతుసామ గి, గి దోష 

యుక్తమైన ళ₹ళ శృంగోపలమృసామ గ్ ష్ష్ రూవయోగర్థత యు 

న్నచో శళళృంగోపలమృము లేదన్నమాట లేదు. శళ 

నంగోజలము మే యున్నందున ననుపలబ్ది లేదు గాన శశ 

శ్చంగాఖ" వబుద్ధి గలుగ దు. ఉపలమ్భుము శే "లేనిచో యోగ్యత 

లేదు గావున, యోగ్యతావిశిష్టానుపలబ్ది లేదు గావున 

నవ్వడుగూడ నభా వోపలబ్ది గలుగదని న్లో కారము. 

ఎల్లవుడు ప్రృత్వతువిషయము గానిదానికి ఫపూరోస్ట క 

మగు యోగ్యత సంభవించదు. ళళళ్ళాంగ మాఖిసోప 

లబ్బము. శళళృం గా ఖాససమయమున, అనుపలబ్ధీ సంభ వింపదు. 

అనుపలమ కాలమున యోగ్యత ఉండదు. యోగ్యతా 

విశిష్ట మెన యనువలబ్ధియ అభావ, ప పృత్యతుమును గనార్చి 

కారణము గాన ఉపలమ్మ కాలమునంా ని, అనువలమ్మ 

కాలనునంగాన్ని విశిజ్ఞానుపలబ్దీ లేనందున, శళళ్ళం గా భావ 

ప్రత్యవీము కలుగదు. అటులేని “నశశ్చంగం నాస్తి” అను. 
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దాని కర్ణ మేమందువా ! శశరూపాధికరణమందు శ్ఫోంగా 

భావ మున్న దని యర్థము. 

మూ స్యాదేతత్ . యద్యవీళ్వరో నావగతో యద్యపి 
చ నాభాసనిద్ధన వమాణవ్యవవోరః శ్క్య 

సమ్వాదనః, ర థాపార్టిక్షానస్సిద్దాః తేషాం సార్వ 

జ్జం నిషి. షిద్ధ్య తె, మీత్యాదికే _ర్హృత్వం. చేతి, 

తథాహ్ి, వ్వోదితరే న సర్వజ్ఞాః శతనత్య్వాదహ 

మివనచ తే టీత్యాదికర్తారః పురుషత్యా 
దహమివ. ఏవం వస్తుత్యాదేరవీతి, తచేతదపి 

ప్రాగవ వరిహృతమ్. తథాహా:_._ 

ళో, ఇష్టనిద్ది ప్ర ప సిద్దేఒంశే హేత్వనిద్ధిరగోచరే, 
నాన్యా సొమా న్యతస్సి ద్దిర్ణాతావపీ తర్రైవ సా. (3) 

మూ, వృమాణప్ర, తీతానాం చేతనానాం వకీకర ే కో 

నష్టసాథనమ్. తత 2 న్యేహామనిద్ధా హతో 

ర గ శ్రయాసిద్ధత్వమ్. ఆత కృత్వమాశణ నో౭ఒవి 

సిద్ధ వతి ఇట్, కో స్యార్ధః? కిమాత్త త్వేనోవ 

లమేళా నైవ వస్తుగత్యా సర్వజ్ఞ విశ్వక ర్భృ 
వ్య _క్రిి అథ తదన్యా. ఆత్త త్వమేవ వా వక్షః? 

సర్వత వూర్వదోషానతివృ త్తే, అథాయమా 
శ యకి_ఆత తత్వం న సర్వజ్ఞ సరగిక _ర్హృవ్య క్రి 

“సమ వేతం, జాతిత్వాత్ , గోత్వవత్ వతి. తద 
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య 

తా ఈశ (రుడు వ వ్రమాణసిద్ధము గానందచునను, ఆ 

భాస పృ్కతిప పన్న మైనదానివలన సృమాణవ్యవవోరము లేనందు 

నన్కు * ఈశ్వరః జగత్క__ర్హృతాభావవాన్ క _ర్భత్వవ్యాపక 

కరీరాద్యభా వాతీ ” ఆను వూరోషకానుమానము సంభ వింపక 

పోయినను, ఆత్త సర్భముతసిద్ద సిద మగుటం బేన్సి, అట్టియాత్తను 

వతుముంబేనీ, చానీయందు జగత. _ర్రృక్యభావ సర్వజ్ఞ శ్వా 

భావములు సాధిం చెదము. అని యాళంకించుటకు వలనువడదు. 

వ్ర మాణసిద్ధమగు చేతనులను వత్షముంజేసీనచో వారియందు 

సరుజ్హ తాభావమును, జగత్క _ర్హృృకాషభావమునుు సిద్ద 

మగుటవలన సిదసాధన మనెడుదోషము వాటిల్టును. ఆజ్ఞాత 

మైన ఆత్త ను వతుముంబేసీన, అజ్ఞాతమళీక "మనుటంశేని, 

ఆశ యమ సిద్ధింపనందున వయా ద్రనిద్ది యనుదోషము వాటి 

లను. ఆత తత్యాశ్ శ యము పఠుమనినచో అట్టియా శ్రోయము 

సర్వజ్ఞాండై న మీత్యాదిక_ర్త రయ యగునా? అన్యుండా 2 సర్గ 

జ్జాంటే యగుననిన, అట్టివాండు సిద్టంచనందున ఆ శ్రాయాసిద్ధి 

యనుదోషము వస్త క మగుచున్ని. అన్యుం డగునన్న చో; 

వానియందు సోధ్యము సిద్ధించియేయున్న ందున సిద్ధసాధన 

రూపదోషము తప్పదు. ఆత్త్మత్వజాతిని పక్షముంజేసి జాతిత్వ 

హీతువువలన, సర్వజ్ఞ సర్భక_ర్హృవ్య_క్రియం దుండకుండు 
టను సాధించెదమన్న చో (ఆత్మత్వం న సర్వజ్ఞ సర్వక_ర్హృ 
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సమ వేతం జాతిత్య్వాత్. నోత్వవత్ ) అట్ట సర్వజ్ఞ సర్వకర్ష 

"లేనందున సాథ్యా ప్ర నీద్ధి సంభవించును. అ ప్ర సీద్ధ సాధ్య 

మగుటవలన నీ యాత్త త్య వత.కానుమూనములనాడ వసో 

రాదు, 

మూ. త్వదువగ తాగమలోక ప్రసిద్ధ నై స వెళ్వర స్యాసర్వ 

జ్ఞ తృమక_ర్భృత్వష్బూ సాధ్యతే ఇతి చెన్న, 

శ్లో. ఆగమాచేః ప్ర మాణత్వే బాధనాదనిపేధనం_ 
ఆభాసల్వే తు సైవ స్యాదాశ్ర యానిద్ధిరుద్ధతా. x 

నిగదవ్యాఖ్యాత మేతత్ , 

తా. నీవే వమాణముగా నంగీకరింవంబడిన యాగము 

సెద్ధమగు నీశషరునియందు జగత్క__ర్భృ త్వాభావ సర్వజ్ఞ త్వా 
భావములు సాధించెదమనుటకును వలనువడదు. ఆగమ మనల 
వెదము. డానికి ప్రామాణ్యము నంగీకరించినయెడల, చ్రమాణ 

భూతమగు వెదమందు, ఈశ్వరునకు జగత్క _ర్భృత్య్వమును, 
సర్వజ్ఞత్వమును వెప్పంబడుటవలన, తడాభానము లేనందున, 
అనుమానము వాధితమగును, ఆగమ మాభాసరూప మన్న 
యెడ ల్క-ఈళ్వరుండె సద్ధింపనందున,నా శ్ర యాసిద్ధి రూవదోపము 

వాటిల్లక తప్పదని శ్లో కాభిప్త్రాయము. 

మూ, చా ర్యాక స్వ్యాహ:.. కిం యోగ్యతావిశేషా 

గృహాణ? యన్నోపలభ్యతే తన్నాస్సీ విప 
రీతమ ని. న చేశ్ళరాదయ స్తథా. తతో నస న్లీ 
త్యేతదేవ జ్యాయః.వనమనుమానాదివిలోవ వతి 
చేత్, నేదమనిష్టం. తథా చ లోకవ్యవహారో 
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చేద ఇతి చేన్న. సమ్మావనామాత్రేణ తత్సిద్ధేః. 

సంవాదేన చ ప్రామాణ్యాఖమానాదితి. 

తా. చా ర్యాకుండు ఆళంకించుచున్నాండు. వమన; 

యోగ్యతావి శెషముయొక్క_. గ్రహముచెే నేమి ప్రయో 

జనము. వవి వ్రృత్యవములుగావో అవి లేవు. ఏవి ప్రత్య 

వము లగుచున్న వో అవియే యున్నవి. -ఈశ్వరాదులు 

వ్రత్యతవిషయమగుట చేదు. కాన నీళ్వరాదులు "లేరను 

టయే ఉచితము. అట్టిచో ననుమానవిలోపము వాటిల్లునని 

యాశంకింపరాదు. ప్ర త్వత్ష.ము నొకదానినే వ్రమాణముగా 

నంగీకరించిన మా కనుమానవిలోప మనిష్టము గాదు. అట్టిచో 

లోకవ్యవవోర విలొవము ప్రస_క్రమగునని యౌాళ్ ంకింపఠాదు. 

సంభాననామా శో, ముచే లోకవ్యువహారము సిస్థంచును. పర 

స్పర సంవాదమువలననే స్రామాణ్యాభిమానము గల్లును. 

మూ. అత్రోచ్య తే: 

క్లో. దృష్ట్రుదృష్టోఃి క్వ సాహ 
ఛావాభావవినిశ్చయాత్ ం. 

అదృష్టిబాధిలే మూత. 

పోర_స్తస్మిన్ సతి స్యాత్. స వవ తు కుతః! 

దర్శనద శాయాం భావనిశ్సయాతి , అదర్శన 

దశాయామభావావథారణాత్ .. తథా చ గృ
 

వాదృహిర్షతళ్చార్వాక్ వరాకో న నివన్తైత్. 

18 



వక్ష న్యాయకుసుమాంజలి 

వత్యుతే, పుత్ర దారధనాద్య భా వావథార 

ణాత్ సోరస్తాడం శోకవికలో విక్రోసెత్. స్తర 
ణానుభ వానై్నవమితి వెన్న. ప్రతియోగిస్మ 

రణవీవా భావపరిచ్చేబాత్ ,వరావృత్తోఒవీ కథం. 
వునరాసాదయిప్యుత్? సత్వ్వాదితి చదనుపలమ్మ 

కాలేఒవి తర్హి స్వస్తీత్ న ఆావన్నాల్రేణాఖావావ 

ఛారణమ్. తడై వెత్పన్నా ఇతి చేన్న. అనువ 

లమ్మొన హీతూనాం బాథాత్. అబాభే వా 

స వవ దోషః అతవీవ వ్రృత్యతమవి న స్యాత్ , 

త్ధేతూనాం చమురాదీనామనువలమ్భ బాధిత 

తత్వాత్ . ఉపలభ్య నవవ గోళ కాదయ 9తి 

చేన్న. తదుపలబ్దేః వూర్షం లేషామనువ 
లమ్మాత్ - న చ యాగవద్యనియమః కార్య 
కారణఖావాదిళొ, 

"శతా. చా'ర్వాకమతేమును నిరాకరించుచున్నా డు: 

సంభావన యనంగా సందేహము. సంబేహా మున్నవుజే వ్యవ 

వారము గల్లును, దర్శన కాలమున భావనిళ్చయమున దర్శన 

కాలమున నభావనిర్ణయము నుండుటంజేనీ సందేవామే సంభ 
వింపదు. ప్రత్యత విషయముగాని పదార్థము లేదన్న చో 
చార్వాకుడు గృహమును విడచి వేజౌకగ్రామమునకు పెల్లి 
నప్పుడ దర్శనముచే లేకపోవలనీ వచ్చుటంబట్టి తిరిగి గృహ 

మును గూర్చి రాకపోవలసి వచ్చెడిని. మజీయు, గ్రామాం 
తరమం దుండునపుడా చార్వాకుం డదర్శనముచె పుత్ర 

(WU 
దారధనాద్యభావనిళ్ళ ఏయము6 గలవాం౭డై, గుండెలు కొట్టు 
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కొనుచు దూఃఖంపవలని వచ్చును. ఆనుపలంభ కాలమున, 

ప్రామాణిక మైన స్తరణ మున్నందున, దడారావుత్రాదుల 

నున్నట్లు ని యించుటచే, దుఃఖంపండని చెప్పుటకు ప్లులే లేదు. 

అభి భావబుద్ధినిం గనార్చి వతి యోగి జ్ఞానము “కారణము 

గాన, వతి యూశగ స్కృరణె నభావమును నిశ్చయించి రోద 

నము జేయవలనివచ్చును. మజీయు, గ్రామాంతరమునుండి 

తిరిగి వచ్చిన చా ర్య్వాకుండు డా రాపుత్రాదుల నెట్లు వాందం 

గలడు? ఉండుట చే నందువా! అక్సుని, యోనువ లంభ కాలమున 

గూడ నుండుటంశేసి, నీయనుపలబ్ధి యఫావసాధకము కానే 

రదు. ఉక లబ్ది కాలమున ముజుల పుట్టేనారనుటకును వలనుపడ దు, 

కారణము లున్నపుడుగదా కార్యము పుట్టుట. అనుపలబ్ది చే 

శారణములు బాధితము లగుటంచేసని, తత్కాలమున జారా 

పుల్రైదులు మణుల జనించినారనుట శెట్లు వీలగును? మజీయుః 

"ేవలాను పలబ్బి కభావసాధకత్వము నంగీకరించినయెడల ననువ 

లబ్ధిచెం జత, రాదిప్ప మాణములు లేక పోవలసి వచ్చుటంబట్టి 

తత్యా_ర్యమగు ప ప్రత్యవములనాడ లేకపోవలనీ వచ్చెదడిని, 

ఘటాదులయొక్క_ వ్రత్యవీము స ర్వానుభ వసిద్ధ మగుచున్న ది. 

దీనినింబట్టి య ప్రృత్యత మైన చమురాదిపృమూాణముల నూ 

హించుచున్నాము. అదర్శనమా త్రై, త మభావమును సాధించు 

నన్నచో ననుపలబ్ధి చే పృత్యతుజ్ఞాన “హాతువై న _ చమురా 

దికము బాధితము “ావలసీవచ్చును. నోళకము ప వ్రత్యతుము 

గాన ఘటాదిప వత్యవీ. మువవన్న మగునని చెప్పుటకు వలను 

పడదు. గోళ క్రోపలబ్ధికంకుం బూర్యమందు నోళక్రముయొక్కృ_ 
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యుపలబ్ధి లేనందున గోళకోపలబ్దికంచుం బూర్వము గోళక్షమ్చు 

లేదు.గాన యువ పలబ్ధికంకు వూరర్టిమునం గారణమగు గోళక్రము 

'లేకపోవుటచేత ప్రత్యక్షము కుదురదు. పృత్యత కాలమున 
గోళకముం౧నాడ వుక్రైననుటకును వలనువడదు. "కార్య కార 
అణఅములకుం బౌ ర్వాసపర్యనియమ మె గాని యుగవదుత్స _ల్ప్ీనియ 

మము లేదు. 'కాంబట్టి గోళకోవ పలస్ధెకంళి పూర్వ నునుపలబ్ధిచే 

గోళకము చాధితమగుటంబట్టి తత్ప్రత్యత.ము ఘటాదిజ్ఞాన 
ములో నువయోగింవదు. ఇట్టి యనుపవత్తులు సంభవించును 

గాన నను పలబ్బిచ నభావనిర్హయముం చేయందగదు. 

మూ. ఏతేన, న పరమాణవస్పన్తి అనుపలబ్టేః న శే 
నిత్యా నిరవయవా వా హారి రివత్వాత్.. ఘటా 

దివత్ . న పాథసీయవ రమూణు రం పాద యా 

నిత్యా రూపాదిక్యాత్ , దృళ్యమానరూపాది 

వత్. న రూపత్వపార్చి వత్యాది నిత్యా కా ర్యాతీ 

ని (యసమవాయి, జ తిళ్యా్, శృొంగత్వవత్ . 

నేన్దియాణి స సన్ని యో గ్యానుపల బ్రేః, అరూ 

గ్యాని చ శశశ్ళంగ ప్రతిబన్ది నిరేసనీయానీ 

త్యేవం స్వర్షావూర్వచేవతానికాకరణం నాన్సీ 

కానాం నిరసనీయం. మోమాంసక కళ్ళ తోష 

యితవోూ ఫీషయితవ్య న్చేతి. 

తా. కాంబట్టి “యనుపలబ్ధంబు లగుటం జేసి పరమాణు 
వ్రులు చలేవనియు, సఘుటాదులవె వార్చి వము లగుటంబట్టి వర 

మాణువ్రులు నిత్వములు గావనియి, జలీయపరమాణును 
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లందలి రూపాదికము వ్రృత్యతనిద్ధమగు రూపాదికమున లె 

ననిత్యమనియు, రరూపత్వపార్చి వత్నాదికము శృంగత్వమువ లె 

బాతియగుటచే. నిత్యములు నకార్యములు నతీంద్రియములు 

నగువానియం దుండదనియు, యోగ్యానుపలబ్ణి యుండుటం 

బట్టి ఇంద్రియములు "లేవనియు, అయోగ క్టిములు శశ శృంగ 

ప్రతిబంది నిరసనీయములనియు, నా_స్టీకులుచెయు, స్వర్షము 

తప్రూర్షము దేవతలు మున్నగువాని నిరాకరణముు యు_క్టి 

యు_క్రము గానేరదు. 

అనుపలబ్దిమాత మున కభావసాధకతషము లేదు. మజే 

యుకహేాతు వా శృయాసిద్ద మగుచున్నది. కావున. వెనుకటి 

యనుమానము లెంతమా త్రమును కుదురవు. యోగా్యానుప 

లబ్ధీయ యభావసాధక మగుటం జేసి యదృష్టాదికము సీద్ధించు 

చున్న ందున సంతోషమును, నిళ్వరుం డ బాధ్యమగుటచే 

నీతియు విరామాంసకునకు సంభ వించును. 

మూ. యజ్యేనమనుపలం భీనాదృళ్య ప్రతిపేథో నేవ్య 

తేఅనుపలభ్యోపాధి ప్ర తిపేథోఒవి తరి చేష్ట 

వికి తథా చ కథం తథాభూ ఆార్థసిద్ధిర పి.అను 

మూనవీజ ప్ర తిబన్దాసిద్ధెః. తదభా వే శరా దేరప
్వ 

భావః, ప్రామాణ్యాసి ద్ధెః. నేయముభ యతః 

పాశారజ్ఞః, 

తా. అనుపలంభముచే నద్భశ్యప్ర తిటేథము నంగీక 

రింపనిచో ననువలబవుగు నుపాధియొక్క. ప్రతిపేధమును 

నాడ నంగీకరింపక పోవలసివచ్చును. అమ్టై నచ ననుపలభ న్ 

మానోపాధి యున్న ందున, ననుమానవీజమయిన వా
సి సిద్ధిం 
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వనందున న యోగన్భమయిన యూళ్యారుండు సిద్ధింపకపోవలసి 

నచ్చెాడని... 

ఆనుమానము లేనిచో శబ్దమునకు 'బ్రామాణ్యము 
సిద్ధింపనందున ననుమాననిద్ధ ప్రామాణ్యముంగ ల శబ్దమునకుం 

గూడ  విలోవము వచ్చును. అనులద్ది క భావసాధకత్వము. 
"లేనిచో. నీకితి ననుమవూనళబ్ద వృమాణములకు విలోవము 
వచ్చుచున్నది; ఉన్నచో నదృశ్యములగు గగనవరమాణ్యా 
దులకుత్చ్భదము వచ్చుచున్నది. కానున నిలువక ములందును 
ననర్థం బున్న దని చా ర్యాకుం డాశంకించుచున్నా (డు. 

మూ, అత్ర కశ్చీదాహ--వమాభూదుపాధివిధూననం, 

చతుఃవఖ్బరూవ సమృ త్తిమాల్రే, కై వ ప్రతిబన్ధ 
నిర్యావోత్, తస్యాళ్చ సపవయాసవతుదర్శనాదర్శ 
నమాత్ర ప్రమాణకత్యాత్ . యత్ర, తు తద్భం 

గి తత్ర, ప్రమాణభంగ్ా=ప్యావళ్యకః, న 
వ్యాస్తీ సంభ నా దర్శనాదర్శన యోరవిన్ల పె 

"హాతురుపస్థ వతే వలి, ' 

తా, వైయాళంకకు నొకండిట్లు సమాధానమును జెన్ను 
చున్నాడు. ఉపాధినిపేధము లేకపోయినను, పతు,సత్వము, 
సపక్షసత్గము, విషమాసత్వము, అబాధితత్వము, అసత్ప్రతివవీ, 
తత్వను, నను నీయైదురూవములతోను ఊేాతున్రు గలనెనేని 
వ్యాపి నీద్ధియగును. ఈయెదునుు సవక్షముయొక్క_ దర్శనము 
అసవక్న ముయొక్క_ అదర్శనము వమాణముగాం గలవి గాన 
నీయెదును లేనిచో నక్క_డ వమాణము లేదు. వ హేతున్ర 
నందు సపక్షదర్శన విపమొదర్శన రూషప్రమాణ ముండునో 
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వెనుకంజెప్పిన మైదురూపములతోం గలసీన యట్టి హేతువు 
చరం QQ 

యొక్క_ విస్ణవము లేదు. అనంగా నట్టిహేతు వుండునని 
౧౧౫ 

మూ. అప్ర "రనూజకోఒవీ త ర్వి పాతుస్ప్యాదితిచేత్. 3 

భూ యోదర్శనావివ్ల వె కో యమ ప్ర యోజకో 

నామ? న తావత్సాధ్యం ప్రత్య కార్యము కార 

ఈం వొ. సామాన్యతో దృష్రానుమానన్వ కా 

రాత్ . నాపి సామగ్ర్వాం కార లై క బేళణ పూర 
వదభ్యువగమాత్ . నాపి వ్యభిచారీ. తదనుపలం 

భాత్. వ్యభి చారోవలం ఫో వా సవవ దోవః. 

నచ శంకితవ్యుభి చారః, నిర్బీజశంకాయాస్ప 

ర్వత్ర, సులభత్యాత్ . నాపి వ్యాప్యా_న్తవసహ 
వృత్తిః. వకత్రావి సాభ్యే అనేకసాధనోప 
గమాత్ . నాప్యుల్పవిషయ,, ధూమాదే స్తథా 

భావేఒవీ "హాతుక్వాత్ . 

తా. ఉపాధినిరసనము లేకపోయినను వెనుకం జెప్పం 
బడిన రూపవంచకసంప త్తివలన వ్యా ప్రీ సిద్దించునన్న చో నప్ర 
యోజకముళనాడ “హేతువు గావలసివచ్చునని యాశంకింపం 

జనదు. భూ యోదర్శనముయొక్క. విసవము లేనిచో నవ, ఇకా 
జక మనునది యేది ? సాధ్యమున క కారర్ధిముగాని, యకార 

ణముగాన్కి యైన హేతువు అవప్రయోజక మగునన్నచో 
రూపరసము లకు గార్య కారణభావము లెకపోవుటంబట్టి రూప 
సాధక మయిన రసము హోతున్రు కాకపోవలసి వచ్చెడిని. 

సామ గ్హైకదేళ మగుకారణ మ ప్రయోజకమని చప్పినచో 
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పటసామ గ్రా స్థిక దెళమగు నంత్యతంతుసం యోగమునకు పట 

మునుగూర్చి “"హాతుత్వము "లేకపోవలసి వచ్చును, వ్యభి 

చారము ప్ర త్యతము గానందున వ్యభిచారి యప యోజక 

మనుటకు వీలుపడదు. వ్యభిచారము ప్రత్యతువుయినచో 
నదియే దోషము గావచ్చును. శోంక్రితేవ్య భి చారి యగుహేతువ్రు 

దుష్టమయినచో బీజములేని యాళంక యంతట నుండుట 

వలన సద్ధేతువే లేకపోవలని వచ్చును. ఒకేసాధ్యమును 
సాధించు సద్టేతువు లనేకము లుండవచ్చును గాన హేత్వంతర 
ముతో. గలసియుండున ద్యవ్రయోజక మనుటయు తగదు, 
ధూమము వహ్నిలో హేతువగుటవలన వ్యాపక సాధ్యవ 

న్నిజ్ఞాభావ పృతియోగి (అనలా అల్పవిషయమయినది) ఆ ప్ర 

యోజకమని చెప్ప తగదు, 

మూ. నను భూమో వహ్నీమార్రే అప్రయో 
జకవవృతన్ని వృత్వావపి తదనివృ త్రేః. ఆన్హ్రన్ధ్గనవ 
నం వహ్ని వి శెషం _ వళి తు (సయోజక క్కి 

తన్నివృత్తౌ తవైవ నివృశ్తే రిల్యేతదవ్యయు 
క్షం. సామాన్యాప్ర యోజకతాయాం విశేష 
సాధకత్యాయోగా _త్తదసిద్దా త స్యాసిద్ధినియ 

మాత్ . నీ వా సామాన్యవి శెషభా వానుప 
పశ్తేః నావీక్ట _ప్పసామగ్థ్యి౭.న్యన్కీ న్క_ల్పనీయసా 

మర్థి్యో౭ పృ యాజక నాచే 'కార్యత్వసావయవ 

త(యోరపి హాతుభావాదితి. 

తా. ధూమము నివర్సించినను త ప్టమగు నయఃపిండ 

మందు వహ్న్న్ యున్నందున ధూమము వహ్నామా త్ర, ములో 
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పృయోజకము గానేరదు. ధూమము శేనిచోట తడనినకజ్ఞ 

లహేలనాడిన. వహ్ని లేకపోన్రటచే ధూమము తేడనిన కజ్ద 
లతోలెనాడిన వహ్నిలోమా్రము ప్రయోజక మనుటయు 
సరివడదు. వలన సామాన్యములో ప్ర ప యోజకము కాని 
దానికి విశేషములో సాధకత్వము సంభాపేంంనందున వహ్ని 
సామాన్యములో వ్రయోజకముకానిదానికి వహ్ని విశేవ 
ములో నాధకత్వే మెట్లు సంభవించును ? నామాన్యానాధక 

మయినదానికి వి శేషసాధకత్వము నంగీక రించినచో సానూన్య 
నిశషభావవ్యవస్థయే "లేకపోవలనీ వ వచ్చును. గుణనాశో ములో 

ఛావకార ర్యత్వమునకు (ప్ర పయో జకత్వము క్ల క్ష _ప్పమయినను, దీనికి 
వ్యాహ్యమగు సానయవోత్వమునకు కార్య ద్ర వ్యనాళములో 

"హాతుత్వ మున్నది గాన నొకస్థలమందు క్ల _ప్థమయిన 
చానికి వ్యాప్యమగునది మజీయొకీ దానిలో న ప్ర యోజక 
మని చెప్పుటకు వలనువడదు. 

మూ. తబేతదవేళలం. కథం హీ విశేషాభా వాత్, కశ్సి 

ద్వ్యభిచరతి కశ్చిచ్చ నేతి శక్యమవగన్తుం. 
తతో నిర్షాయకాభా వె సతి సాహిత్యదర్శన మేవ 

శంకావీజమితి కాసా నిర్భ్బీజా. ఏవం సత్యతి 

ప్రనక్లిరపీ చార్యాకనన్దినీ నోవలమ్మాయ. 

తా. ఈవెనుకం జెన్పినసంగతి విచారసహము గాదు. 
వలన నీ-హీతువ్ర వ్యభిచారి యీ మాత్రు వవ్యాఖిచారియని 

తెలిసికొనుట యళ క్యము. 'కాంబట్టి సాధ్యనళశ్చయము గాన్ని 
నా థా్టభావనిళశ్చయముగాని "లేనియెడల సాహీత్యదర్శనమే 
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శంకావీజమని వెవ్చనలనీ యుండుటంబట్టి నిర్బీజళంక కవ కాళ్ల 

మెక్కడ? కాంగా వై6ంజెవ్చంబడిన యతి పృసకి చా ర్యాకుని 

సంతోవముకొణశకే గాని నిందకొణకు గాదు. 

మూ: సఖా వాదేవ కశ్చిత్కి_ం౦చిదగ్భ భిచరత, కల్లి 

చ్చ నేతి స్వథావవవ విశెప ఇతి చేత్. శేన 

చిహ్నేన పునరసౌ నిళ్లేయ ఇతి నివుణేన భావ 
నీయం. భూ యోదర్శనస్య శత్రళ; సృవృత్త 

స్యావీ భంగదర్శనాత్ . 

తా. విశేషాదర్శనముతోలనాడిన హచారదర్శనము వ్యఖి 
చార ళంకాబిజము గావున నిర్భీజశంక కవకాళము లేదు, 
స్గాభావమువలన దీనికిది కార్యము నియ్యది కారణము నని 

యెట్లు నిశ్చయించెదరో యటులనే డీనికిది వ్యభిచారి, ఇయ్య 

దవ్యభి చారి యని లోకోత్తర పజ్ఞగల నీచేత నిశ్పయింపం 

బడును గాని స్వభావమును తెలియని మాబోంట్లుకు దుర్లభము, 
అనేకసారులు భూ యోదర్శన మున్నను, నొకానొకస్థలమందు 
డానికి గూడ భంగము కలుగుచుండుట చే కేవల భూరూ 
దర్శనమును బట్టియు నియ్యది వ్యభిచారి యియ్యది యవ్యభి 
చారి యని నిశ్చయించుట కవకాళము లేదు. 

మూ. యత్ర, ఛంగో న దృళ్యతే తత్ర తథేతి 
చేత్. ఆపాతతో న దృశ్యత ఇతి సర్వత్ర కాల 
క్రుమేణాపి న దృత్యుత బ్రతి కో నియంలేతి, 
తస్తాదుపాధితడి(ర వో వేవ వ్యభిచా రావ్యభీ 
చారనిబగ్భ నం, తదవథారణం చాళ్ క్యమితి, 
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తా. ఎక్కడ నట్టిభ ంగము కానరాదో యక్ళ_డనే 

నిర్ణయించితిమని చెప్పుటకును వలనుపడదు. కొన్నిసమయము 

లందు భంగము కానరాక పోయినంతమా త్ర మున సర్వ 

కాలములందుూను భంగము దృష్టముకాదని చెప్పుట సాహా 

సము. కావున వ్వఖిచా రిత్వములో నుపాధి యుండుటయు 

నవ్యఖిచారిత్వములో నది "లేకుండుటయు. ప్రృయోజకమని 

చాప్పవలయును. అట్లివ, యోజకమును డెలిసికొనుట అస 
ల్ల? ఆతం 

ఊడాదులకు శక్యము గాదు, 

మూ. నను యస్నర్వైః పృమాశేః సర్వదాఒస్మ దాది 

భిర్భదష_త్తయా నోపలభ్యతే నాసౌ తద్వాక. 

యథా బకః శ్య్యామిక యౌ, నోవలభ్య లె చ 

వహ ధూమ ఉపాధిమ్నుత్తయతి ళక్యవింతి 
చెన్న. అస్యావ్యనుమానతయా తద పేమౌయా 

మనవస్థానాత్ . సర్యాదృష్టేళ్చ సందెహాత్. 
స్వాదృ ఫ్పేర్వ ప్టిఖిచారతే సర్వ దేత్యసిద్ధైః. 

తా. వవ స్తువు సరీ ప్రమాణములచే నేడికలడిగా నస్మ 

దాదులచే దృష్టముగాదో, యా వస్తువునందు దానియఖావ 
లు? లా వ 

ముండును. కొంగ నీలరూపముగలదిగా నేపృమాణముచే 

నయిన నస్య దాదుల చెం జూడంబడనందున కొంగయందు 

నీలరూపాభావం చెట్లు నిశ్చాయింపబడుచున్నదో, అల్లే. 

వహ్ని సాధ్యమగునపుడు ధూమ _ మస్మదాదులచే 
నుపాధికలదిగాం జూడంబడనందున ధూమమునం దుపాధ్యు 

భావమును నిశ్చాయించుటకు నవకాళము లేదూ. ఇదియు నను. 

మాన మగుటచే నీ హేతువునందులనాడ నుపాధ్యభావనిళ్చ 
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యము నవేశీంచినచో ననవస్థాదేషము సంభవించును. 

అందణి చే జూడంబడ లేదనుట సందేహ్మగ_స్టము. తనం 

జూడంబడబే దనినం దనచే నొ కానొకనమయమునందు 

జూడంబడనిది లేకపో నయ్యెడిని. ఎల్ల వుడును జూడ లేదనుట 

యప్రనీద్ధము. 

మూ. కాదాత్త రితదుత్చ_త్తిభ్యాం నియమ ఇత్య న్యే. 

తత్త తాదాత్మ్యం వివఖే. బాధ కాద్భవతి. తదు 

త్ప_త్తిశ్స వౌ ర్య్వావెర్వేణ చశ్వ్యమానుపలంభా 

భ్యాం. న “హ్యావం సతి శంకాపిళాచ్యవ కాళ 

మాసాదయర్, ఆళంక్యమాన కారణభావస్యాపి 

పిశాబాదే రేతల్ల తణావిరో ధేనైవ త_త్తనిర్యా 

వోదితి. న. వవమప్యుభయ గామినోఒవ్యభి చార 

నిబన్గననైికస్యావివేచనాతి . ప్రత్యేకం చా 
వ్యావకత్వాత్ . కుతళ వ్ కార్యాత్మన్ " "కారణ 

మాత్తానం చన వ్యభిచరత స్తితి. 

తా. ఏ సాధ్య హేతున్రలకు తాదాత్త సముగాని కార్య 

కారణభావముగాని యుండునో అట్టిస్టలమందు వ్యా్సి నిశ్చ 
యింహ బడును. వివత బాధకమువలన, తాదాత్త కిము నిళ్చ 

యింపంబడును. వృతుముగా నిది శింశుపము గాదు. కాన 

నిట్టి వివక్ష బాధకమునుబట్టి వృతుశింశుపములకు తాచాత్త్యము 
నిశ్చయింపబడును. వహ్ని ధూమములకు సృకషవానుపలంభ 
ములనుబట్టి యనగా నన్వయవ్యతి రేకములనుబట్టి యుక్చా 
చో స్థిత్పాదకభా వము నిళృయించంబడును, వ్రట్టయినచో 
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నుపాధి శంకాపి శాచికవసరము లేదు.వహ్నీ ంధనము లున్న వుడు. 
వీటికంశు నతిరి_కమయిన పిశాచాదుల సన్ని ధికాడ నాళం. 
కింపంబడినను 'వహ్మీంధనాదివ్యభిచారిక యాళంకింపవలదు. 

వహ్నీంధనాదికము తేనిసమయమున కేవల పీశాచాదులవలన 
ధూమము పుట్రనందున ధూమనియతమున జే సన్నిధి చెప్ప 

వలెను. అన్వయవ్యతిరేకములు వహ్నిశే గాని యాళంక్య 

మానకారణఫావముగల పిశాచాదులకు సంభవించను. గాన 

పూర్షమందు చెప్పబడిన తాదాత త్మ్యమువలనను, నుత్స_త్తి 

వలనను వ్యాప్తి నిశ్చయము గలుగునని” చెప్పెడు చార్యా 

కునివుతము సమంజసము గాదు. తాడాత తము, ఉత్ప త్సి ఈ 

రెండును గలసి వ్యా క్రీ ప్తి ర్రానాకమా ? "లేక నొక్కొ_కటియా? 
రెండును గలనసీ యొక "హాతువ్రనం దుండనందున మొదటి 

వతుము సరిగాదు.  ఆండవవత్మున వ్యా_ప్తిగ్రాహకము 
(వ, ల్యేకమయినచో వ్యా వ్రగ్రాహకతావచ్చేదకమణ్ ననుగత 
రూపము లేనయెిడిని. కాయిట్టి చార్యాకమతము సరిగాదు. 
ఉపాధిళంక గాని వ్యఖిచారళంక గాని యున్న పుడు వాన్ట్రష్షి 

సిద్ధిగానందున ననుమూనము చే నీశ్వరనిద్ధి యెటులగునను. 

నాళంకకు సమాథానము చెప్పబడుచున్నది. 

శ్లో. శంకాచేదనుమాఒస్తే రవ న చేచ్చంకా తత _స్టరాం, 

వ్యాఘా తావధిరాళశ ౦కా తర్కొశ ఇంకాఒవధిర్థ్యత ౭ 

తా, తద్దేళ తత్మా_వీక మయినవానియందు వ్యభిా 

శాభావనిశ్చాయ ముండుటవలన దేశాంతర కాలాంతరస్థ 

మయిన వానియందు వ్యభిచార రశంక కలుగనలని వచ్చెడిని. 
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దెళాంతరస్థ కాలాంతరస్థములు ప (వృత్యతేములు కానందున 

వానియయొక్క_జ్ఞ నం బనుమానసాధ్యుము. కాబట్టి ళంకయున్న 

చో ననుమానము సిద్ద మే. శంక లేనిచో నంతకన్న ననుమాన 

ముండును. తచ్చం కానివర్హ రకము తర్కము. తర్కంబన నాపా 

ద్యమును నోచరించు మానసికజ్ఞానము. ఇందు నావాద్యమునకు 

నాపాదకమునకు నుండువ్యా ప్తి వీ నిశ్చయము కారణము. ఈ 

వ్యరి నిశ్సయవిరోధియగు వ్యభిచారశం కానివ_ర్త రకమగు 

తర్కాంతరము న చేకించినచో ననవస్థాదో సము సంభవించు 

'నని చెప్పుటకు నవకాళము లేదని చేవ్వనది. “వ్యాఘాతా 

నధిరా శంకా” తర్క_మూలమగు వ్యాప్పియందు వ్యభిచార 

శంకయుండదు. ఏలయన, వ్యాఘాతాత్ , కారణము లేనిచో 

కార్యూత్ప త్తి తిని శంకించినచో కారణ వ్రవృ్త త్తి యనువవన్నము 

కావలసీ వచ్చెడిని. అనలా భోజనకార్యము తప్పి ఇళ్లే 

శబ్ద ప్రయోగ కార్యము పరునకుంగల్లు నర్ధప్రతివత్సి. తృ్ప్పినిం 

గూర్చి భోజనమందును, పరుని యర్థపృతిప_త్తినిణార్చి శబ్ద 
ప్ర, యాగ మందును గల్లు పృవృక్త త్రీ కనువవత్తి వచ్చెడిని. అట్టి 

ప స్కవ్భ _కృనుపపత్తి త్రై యున్నపుడు తర్కమూలభూతబ్యా ప్తి 

యందు వ్యభిణారశంక కలుగనేరదు. కానున, సనవస్థాదోవ. 

ము లేదు. 

మూ, కాలా _న్లరే కదాచిద్వ్య భిచరివ్యతితి కాలం 

భావినమాక లయ్య శం కేర్ణిత, తదాకలనం చ 

నానుమానమవధీర్య కస్య చిత్. మువాూూ ర్హ 

యామాహోేరా శ్ వతువమూస ర్ల _ర్హషయన సంవత్స 

రాదయో హీ "ఛావినో భవన్తువారార్రాద్యను 
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చేయా వవ. అనవగ తేషు సృరణస్యావ్యనాళ ంక 

నీయత్యాత్ . అనాకలనే వా, కవమూ,శిత్వ 

వ్యభిచారశ్శం క్యతః తథా చ సుతరామనుమా 

నస్వికారః, ఏవం చ చేశా _న్లరేఒపి వ _కృవ్యం. 

తా. రాటోన్రకాలమును చెలిసికొని, కాలాంతరమం 

దొకానొకవ్వుడు హాతువ్రు వ్యభిచారి "కాంగలదని శంకించి 

నచో, రాంబోవుకాలము ప్రత్యతము గానందున ననుమా 

నముశోతనే కజెలియంబడవలయును. కావున శంక యుండునెడ 

ననుమానము లేదని చెప్పుటకు వలనువడదు. రాంబోను 
ముహూర్త యామాహోోే రా శే పఠశ్మాస _ర్హ షయన 

సంవత్స రాదులు వర్తమాన ముపార్హాద్యను మేయములు, 

అననుభూతమైనచో _ సర రణళంకకుంగాడ నవకాశము లేదు. 

రాంబోన్ర ముపహాూర్రాదిరూవవుగు కాల మజ్జాత మైనచో 

"దెనినా శ్రాయించి వ్యఖిచారమును శంకించుట ? “వ్యభిచార 

కంక లేన్వోం దప్పక  యనుమానము న్వీకరింపబడుచునే 
యున్నది. ర్తిక్ల్లే ప్రక్యమము కాని దేశమందు వ్యుఖచారమును 

శంకించిన, నాదేశము ప్రత్యతము కానందున, తడ్జాన మను 

మానె నైకసాధ్య మే కావలయుటంబట్టి యనుమానము సిద్ధించు 

చున్నది. ఆదేశ మజ్డాత మగునెడల, దానినా శ్రోయించి వ్యభి 

చారమును శంకించుటకే అవకాశము లేదు. కావున, నను 
మానము తప్పక సిద్ధంచుచున్నది 

మూ, స్వీకృత మనుమానమ్. సుహృచ్భా వేన వృచ్చా 

9 కథమాళంకా నివ ర్హనీయా? ఇతి చెన్న, 
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యావదాళంకం తర్క_వ్రవృ లః. తేన పొ వర్త 

మానేనోపాధికోటౌ  తదాయ_త్తవ్యభఖిచార 
కోటౌ వాఒనిష్టమువనయ కేచ్చా విచ్చ్శిద్యతే. 
విచ్చిన్న వివ మెచ్చళ్చ వమాతా భారా 

దర్శనోపలబ్ధసాహచర్యం జ్ఞ నమునాకులో౭ధ్ధి 

తిష్టతి. అధిష్టితాచ్చ కరణాత్ | క్రి యాపరినిప్ప 
 త్హిరితి కిమనుపపన్నమ్? 

తా. అనుమానమును న్వీకరించితిమి గాని న్నే హభావ 

ముచేం గొన్ని సంగతులు మాటలాడుకుందము. వ్యభిచార 

శంక యెట్లు నివ ర్థించునో చెప్పుము. తర్క-ళ్ళం కా వధిర్శత్క 

యావదాశోంకం తర్క ప్రవృత్తే అనంగా తర్క ్ససహకృత 

భూ'యయోదర్శనమువలనం గలుగు సంస్కారరూవ వ మాణ 

ముచే వ్యఖిచారళంక నివత్తించి వ్యాష్షిగృహము గలుగును. 
ఉపాధికోటియందు, తదధీనమైన వ్యభిచారకోటియందు అని 

ప్టము నుపపాదించెడు తర్క_ముశే సంళయాయ _త్సమెన 
సాథభా్యాభా వమును గోచరించు నిచ్చ, దానికి. గారణమగు 

సంశయమును నివ_ర్లించును. నివృ_త్తమైన ఇ్రచ్చగల ప్రమాత 

భూ యోదర్శనమువలన, ఉపలబ్ధమగు సాహచర్యముగల లింగ 

జ్ఞానరూవ పమాణముచ్చే, అనుమితి గలవాం డగును. గావ్రన 

నేది యనువవన్న ము. 

మూ. నను తర్కో2ఒప్యవినాభావమవేవ్య ప్రృవర్తలే, 
తతొ "ఒ౬నవస్థయా భవితవ్యమ్. న. శంకాయా 

వ్యాఘాతావధిత్వాత్ . తదేవ వ్యాశళంక్య్ళ తే, 

యస్మిన్నాళంక్యమానె స్వ క్రియావ్యాఘాతా 
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దయో దోషో నావతర న్లీతి లోకమర్యాదా. 

నహి -హీతుఫలాభావో న భవి విష్యుతితి శంకి 

తుమి శక్యతే. తథా సతి శంశౌవ న స్యాత్, 

సర్వం మిథ్యా భవిష్యతీత్యాదివత్. 

తా. తర్క_ముం గూడ నాపాద్యాపాదకములకు గల 

వ్యా ప్ర్తిజ్ఞానము నవేతీంచుచున్నది. ఆ వ్యా క్తిజ్ఞానవిరోధి 
యగు వ్యుఖెచారళ 0కను నివారి రచుటకై తర్కాంతరము నవే 

మంచినచో ననవస్థాదోప.ము వాటిల్లునే యన రాదు. అట్టి స్ట 

ములందు స్వక్రి యాన్యాఘాతము చేతనే శంక నివ లన 
బడును. గాన,  తర్కాంతరము నవేవమంవం బని లేదు. 

కాబట్టి యనవస్థాదోపమున కవకాశము లేదు. కారణము 

లేకున్నను కార్యము ఉండగనాడదా యని ఎవండు శొంకిం 

చునో వానికి కార్య కారణభావజ్ఞాన మావళ్యకము. ఆయ్యది 
తేనిచో శంకయే లేకపోవలసీవ చ్చెడిని. కావ్రున నట్టి యాశంక, 

తృ _్తిని ఉద్దశించి భోజనమందును, ధూమమును ఉద్దేశించి 

_ వహ్నియందున్సు ప్రవృత్తి లేకపోవలసీ వచ్చుననెడి వ్యాఘా 
తవమువే నివారింవంబడును. కాంబట్టి అట్టిస్టలములందు తర్కాం 

cern 

తరము న వెహీంచవలనిన యవసర ము లేవు. 

మూ. తథాపి, అతిన్ష యోపాధిని వే. భే కిం వమాణ 

మిత్యుచ్వత మతి చేత్. న వై కశ్చిదతిన్ది వ్ర యో 

పాధిః ప్రమాణసిద్ధోఒ స్తీ న్ని యస్యాభా పె 

ప్రమాణమాన్వేషణీయమ్. శేవలం సాహచౌర్యే 

నిబన్లనా నరమా తం కొజ్బుష లే. తతః ళంచెవ 

ర ™~ | 
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ఫలతః స్వ రూపతేళ్చ నివ ర్హనీయా. తత్ర ఫలమ 

స్యావిపకు స్యావీ జిజ్ఞాసా తర్కాదాహత్య నివ 

రె. తతో ఒనుమాన ప్రవృతె_ క్ జ్కా 

స్వరూపమపితి సర్వం సుస్థం. న మై తదనాగవమమ్, 

న్యాయాజ్ఞతయా తరం న్రష్టిత్పాదయతః 

సూత | అన్యథా తద్య్యూ 

తా, అతీం ద్ర 'యోపాధి ప్రమాణనిద్ధమగున దొకటి 
లేనందున, నట్టి యుపాధినిపేధ మే పృమాణముచే సిద్ధించు 

ననుట కవకాళము లేదు. 

సాహచర్యమా త్ర ముచె వ్యా _ప్య్వంతరమును శొంక్రిం 

చినచో ఫలమువలన నట్టి ళం కాస్వరూపమును నివ_ర్చింపం జేయ 

వలెను. పిమ్మట యనువూానము సవ వ_ర్రించునెడ కం ఈ "స్వరూ 

పము నివ ర్తించును. తర్కము న్యాయాంగమగుట స సూ శో, 

కారులకు కూడ నభిముతమే. అట్లు కాదేని, న్యాయాంగ 

ముగా దర్క సూత తము జెప్పుట యసంగత మయ్యొడిని. 

కాంబట్టి తర్కము న్యాయాంగమని యంగీక రింసవలయును. 

మూ. తదయం సంకేవః. య, కెనుకూలతర్యోో_నా స్తీ 

సోడ ప్రరాాజకః, స చ దివిధఖ శజ్కి_తోపాధి 

ర్నిశ్చితోపాధిశ్చ. యతక్రైదముచ్యతే. 

శ్లో. యావచ్చావ్యతి"రేకి కిత్వం శతాంశేనాసి శంక్యతే, 
విపతస్య కుతస్తావత్ హేతోర్లమనికాబలమ్.” 
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తత్రాపాధి స్తుసాధనావ్యావక తే సతి సాధ్య 

వ్యాపకఓతద్ధ పో తద్షర రృభూతా కి హా వ్యా ప్పి ర్లపాకుసుమ 

ర_క్షతేన సృటిశే సాధనాభిమతే చశా స్థీక్యు 
పాధిరసావుచ్యతే ఇతి. 

తా. భూయోదర్శనాదులకు విష్టనము లేనిచో నప్ప 
యూాజకమనునడేది యనుశంకకు సమాధానము. 

ఏస్టలమందు వ్యభి చారళ ంకను నివారింవంబెయు 

తర్క_ము ఉండదో తత్గ నియ "హాతున్ర న ప్రయోజకమునుగా 

డెలియనగు. కంకితో పాధి, నిశ్చితొపాధి యను భేదముచే 
నయ్యుది రెండువిధము లగుచున్నది. ఉపాధిశంక యున్న చో 

వ్యఖచ చారళంక్ర వ్పక యుండును. వ్యఖిచారళంక వ్యాప్సి ష్ 

నిశ్చయమును ప్ర ప తిబంధించును. కాన ౩ వ్యభి చవారళంక యుండు 

నెడల -పాతుప్ట అనునూవకము గానేకదు. అందులకుం 
బ్రమాణము. “యావచ్చా వ్యతి నేకిత్వం” అ అనుశ్లోకము. వివ 
వరం సాధ్యక్తూన్యమునకు అనంగా సాధ్యము లెనిచోట్స 
"బాత" = ఊహాతున్సనకు, అవ్యతి ₹కత్వం= సత్వము, న్ా 

నావీ యావళ్ శోంకర్ణితే = అనంగా ేతువునందు విపకగా 
మిత్వ రూవవ్యభి చారశంక ఎవుడుండునో, అట్టితర్సి హతో = 

"హాతున్రునకు, గమనికాబలహ్-అనుమాపకశ్వము, కుతః 
ఎట్లు అని యర్థము. వ్యభిణారళొంశ కా కబళితవుగు హాతు 

వనుమాపకము "గా నేరదని తాత్పర్యము. ఉపాధి యన, సాధ్య 
ముగా గైకొనంబడినదానికి ఐ వ్యాపకమును, సాధనము గా 

గా కొనండిన దాని కవా్యాపకమును అగునదడి, ఉదాఃపర్షత 
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మందు వహ్ని చే ధూమమును సాధింపనెంచ, నాచ్డే)ంభధనసం 
యోగ ముపాధి యగును. ధూమనుండు కావ్రలండెల్ల నా 

ర్ల్రైన్దననం యాగము నియతముగా నుడుంటంబట్టి, అచ్చట 

సాభ్యముగా స్వకరింపంబడిన ధూవమమున కాేర్రిన్దనసంయో 

గము వ్యాపక మగుచున్నది. అనలాశ్ర యమను తపాయః 
వీండమును నాగే ర్దేన్గసంయోగము శేమిరవే చేస్తీ ఇచ్చట సాధన 
ముగా ₹ెళొనయిడిస్ వహ్నికి ఆ న్ స్ట నయోగ మవ్యాసక 
మగంచున్న ది. 

ఎద్దానిధర్భ్శ్యము పజటొకవస్తువున పృకాశించుచున్న దో 
అయ్యిది, ఆవస్తువులో నుపాధి యగుచున్నది. జపాకుసు 

మముయొక్క_ ర_క్లిను సృృటికమునందు చ కాళించున దగుటం 

చేనీ, సృటికమున జపాకుసుమ ముపాధి యనయడుచున్న ది, 

అశ్రు వవ్నాసమానా ధి కరణా న్లై నన సంయాగమందుం జెడి 

ధూమవ్య్యా ప్ప వీ కేవల వహ్ని యందు వక కాశించుటం చేస్కీ 

వహ్నిలో నానే )న్థననంయోగ  ముపాధి యగుచున్నది. 
“హాతువ్రునందు “ సోహీధికత్వనిశ్చయ ముండిన, సాధ్యవ్యఖి 
చారనిశ్చయము నియతేమగుటచి వ్యాష్పి నిశ్చయముం 
గలుగనేరదు. వ్యా ప్రినిళ్పాయము లేనితటి, గారణము లేమిం 

జేసీ అనువముతియు జనింవదు. ఇందులకు వమాణముగా 

“అన్యేపరప్రయుక్తానాం” అను శ్లోకను నుడాహరించు 

న్లో “అన్యె పర పయుక్తానాం వ్యా ప్రీ కీ నామువజీవకాక 
అష్ట పై రపి నై వేష్టా వ్యాపకాంళావధారణా” ఇతి. 



(రా? నా 

జీవకా?ః=ఆ శ యము లగుచున్న ని. దువ నె రగపిదుషములగు 

కు యమ రు 

(సోపాధికములగు నట్టి ాతువులవలనను, వ్యావకాంశావ 

థారణా = సాధ్యనిశ్చయము, నై వేషప్టా=-అభిమతేము గాదు; 

కలుగ నేరదని భావము. 

నోపాధికముగు హేతువు సాధ్యమునకును, నాథ్యా 

భావమునకును సమానాధికరణ మగును. సాథారణధర్మ 

జ్ఞానము సంశయాకారణ మగుటం చేసి, సాధ్యతదభావ సహ 

చరిత "హాతుజ్ఞానమున, సాధ్యసంకయమే జనించును గాన్, 

సాధ్యనిక్చయము జనింపనేరదని తాత్పర్యము. 

మూ. తదనేన విపకదండభూ తేన తర్కేణ సనా 

భూ యోదర్శన, కార్యం వా, కారణ వా, 

తత *ఒన్యద్వా, సమవాయి వొ సంయోగి 

వా, అన్యథావా, భావోవా,ఒభఫావో వ్యాస 

విశేషణం వా, నిర్వ శేషణం వా, లిజ్బమిళతి నిశ ఎ 

జ్య_మవథారణియమ్. అన్యథా తదా ఫెస 

రతి రహస్వమ్. 

తా, వ్యభి చారశంకాపనో దకమగు త్రర్క_ముతోం 

గూడిన భూయాదర్శన ముండునెడల, కార్యమునుగాని, 

కారణమునుగాని, కార్య కారణములకేం'ు వేజగుదానిని 

గాని సమవాయినిశాసన్సి, సంళూగినిగాన్తి భావమునుగాని, 

అభావమునుగాని, _సవిశేషణమునుగాని, నిరిషిశేషణమును 

గాని, (వేషణములతో గూడుకున్న దానినిగాని, శుద్ధమును 
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గాన్సి నిస్సంళశయముగా, హాతువని నిక్షయింవం దగును, 

అది లేనిచో, హేతు వాభాసమని చెలియనగును, 

మూ. తొదాత నతదుత్పత్తాగ్థర వ్యేత దేవ వీజం. యప 
డె! 0౮ ౨ 

'కార్య్వాతళన” "కారణవమూత, నం చాతిసతే తాం, 
+ శి 

తదా తయో_స్తయో_స్తత్యం వ్యావహాన్యేత. అత 

వవ్క సావు గ్ నివేశిన శళారవముకారణాదవి కార న్ 

మనుమిమతే సౌగతా అవి, తస్తాద్విపవ. బాధక 

మేవ స తిబన్లలతుణం. 
WJ ® 

౬ 

తా. ఆతా దాత్మ్య్యమునుంబట్రయుం, దదుత్ప_త్రినింబట్రియు 

వ్యాప్తి నిశ్నయించంబడునను బ్ "ద్ధమతమందుంగూడ , వ్యభి 

చారళంకా నివ ర్రకమగు తర్కానుసరణము వాస్ట్రప్ప్ నిశ్చ 

యముకొజ కానళ్యకము “అయంవృతుః శింశుపాయాకి” 
y అచట సద ~~ అల | ఆ ద , ఆనునప్రుడు శిశుపయందు వృత తాదాత్త్వ్యమునుంబట్రాయు, 
“వహ్నీ మాన్ ధూమాక్ ” అనుస్టలమున ధూమమందు వహ్ని. 
'కార్యత్వమును బట్టియు వ్యాప్తిని నిశ్చయింశౌదరు. ఈ 
స్థలములయందూు వ్యఖిచారళంకా నివర్హకము7గా “భూమ. 
మ్కు కారణమైనవహ్ని ని; శింశుప్క వృతుమును నతో క మించి 

(UU) 
యున్న చో, ధూమమునకు వహ్ని కార్యత్యమును శింశుపకు 
వృతు స్వరూవత్వమును 'లేకపోవలనీ వచ్చును.” అను నిట్టి 
తర్క మావళ్ళకము. ఇృట్టితర్మము లేనిచో వ్యా్సి నిళ్చ. 
యముఃగలుగుట దుర్గభము. గనుకనే సౌగతులుగూడ సామ 
గ్రీఘటకమగు చరమకారణమైన మద్దిలయొక్క. యభిభాత 
ముచే చెవిటివాడు శబ్లానుమానము జేయునని జెవ్వుదురు. 
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కాబట్టి వ్యా్ర నికృయముం గలుగుటనై న్యభి చారశంకా 
౬ ఆని QQ ట్ర 

నివ రకమగు తర్కము నందరు న పేతుంచవ లెను. 
శా 

మూ. తథా హా;---౩ా కా ద్యాహారపరిలణతివిర హ్ మాలి 

మిత్రాతనయే న కిఖ్చిదనిస్టమితి నాసా తస్య 

వ్యాపి కౌ, వ్యాపికాతు ఇ్యామి కాయా కార 

ఇతావథారణాత్ . కారణం చ తత్ తస్య, 

రహా భవతి చే ఇకా ఏవమన దత త్య భవతి చెతి వ్యాహాతం, ఏవమన్వ త్రై 

వూ్యూహనీయమితి. 

GA 

తా. “స శ్యామః మిత్రాతనయత్యాత్ ” అను స్థల 

మున వాామరూవము సాధ్య ము, మిత్రాతనయత్వము 

"హాతువు. ర_క్షమిత్రాతనయునియందు కాకాద్యాహారపరిణతి 
"లేనందున, మిత్రాతనయత్వమునకు  _ కాకాడ్యావారపరిణతి 

వ్యాపకము గాదు. శా కాద్యావోరవరిణతి శ్యామత్వమును 

గూర్చి కారణమగుట చే సాధ్యమగు శ్యామ ఏత్యమునకు 

మూత్రము వ్యాపక మగుచున్నది. ఇచట "కా కాద్యావోర 

వపరణర్ లే లెకున్న ను శ్వా మతషముం గలుగకూడదాో యను వ్యభి 

చారళంకన్తు “అట్లగుచో, సాధ్యమగు శ్ర్యామత్వమునకు, 

ఇా కాద్యావోరపరిణతి కార్యత్వము "లేకపోనలనీ వచ్చెడిని 

యనుతర్క_ము నివ _ర్తింష చేయుచు, వా కాదాాహారపరిణతి 

రూవమగు నుపాధియందు, శ్యామత్వ వార్టిపకత్న గ హమును. 

గలుగ చేయును. అస్లు స్టలాంతమునంగనాడ్ చెలిసికొన నగును. 

మూ. క్వ పునరప్ర, యాజక _న్లర్భవతి ? న క్వచిదిల్యే 

శీ యథా హీ, సిద్ధ సాధన నం న బాఫితవిషయం, 
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విషయావవారాభావాత్. నావి నిర్హయే సతి 

వత త్యతిపాతాదపతుధర్శ కి కాలాతీతవిలోవ 

వృనజ్ఞాత్. న చానై కార్హికాది® వ్యఫిణారా 

ద్యభావాతీ్ . తథాఒయమపీ. నూ 

లతణవరమితి. 

తా. హాత్యాభాసము సవ్యుఖిచా రాది ఖఇదమున నైదు 

విధము లగుచున్నది గడా! అం బేవిధమున నప యోజక 

మంతర్భవించుచున్నది ! ఏవిధమునందును అంతే ర్భావము 

నొందదని కొందణి మతము. సిద్ధసాధన మెట్లు, అతిరి క్రదోష. 

మగుచున్నదో యశ్తే అప యోజకమును గా వచ్చును. సిద్ధసా 

ధనము పృమితమైన సాధ్యళూన్యమగు ధర్మి గలది కానందున, 

బాధితవిషయముగలడి గాదు. సాధ్యనిశ్చయ ముండునెడ 

సాధ్యసంళ యఘటిత మగువతత నంభవింవమి, వత.తావిళిస్ట్రధ రి 

వృత్త గానందున నసిద్ధము "కాగూడదా యని యనరాదు. 

అట్లగుచో, _ ధర్శియందు ప్రమాత్మకమగు నాథ్యాభావ 

నిశ్చయ ముండుతణి, సాధ్యసంళ యము జనింవమి, బాధకూడ _ 

నసిద్ధిలో ననంత ర్భావము నొందవలన్ నచ్చెడిని. వ్యభిచారా 

దులు లేమిం జేసీ యనై కాంతికమున, నంతర్భవింవం చేయుటకు 

వలనువడదు. కాంబట్టి సీద్ధసాధన మెట్లు అతిరి శక్షమగు వా 

క్యాభాస మయ్యినో అశ్లే అవ్రయోజకములకూడ  నతిరి క్త 

మగు పాత్వాభాస మగుచున్నది. సవ్యభిచా రాదులం దంత 

ర్భవింపని పాత్యాభాసము లిన్ని యుండగా, గౌతముండు 

సవ్యభి జార విరు ద త్యాదిసూ త్రమున “పాతా్రభాసము 

నైదువిధములుగానే విభజించు కేల యని యందువా! 
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వినుము. ఆసూత్ర మువలతు.౯వదము. సూత, కారునకుం 

గూడ సిద్ధ సాధనమును అప్రయోజకమును "హపాత్వాభాసము 

లగుట సమత మే యని కొందణినుతము. 

మూ. తదసతీ. విభాగస్య న్యూనాధిక సంఖ్యావ్యువ 

స్వరూపాసిద్ది రళ్యాఖ్యాయతే. మధమాప్యా 

| శ్కీయస్వరూపా పృతిత్యా త్ర ఎర శెపణవతు తా 

వతిత్యా వెతి దష్గీయోా. తత్ర చకమా సిద్ధ 

సాధనమితి వ్యపదిశ్యో తే, వ్యా | ప్పిస్టితా- వతత్వ 

స్యాహ హత్వా విఘటనాత్. న ల్వెవం 2 చాడ, వ్యా 

_ప్పేరెవ ప్ర పధథవుం విషఘుటనాదితి విశేపః. 
Ce 

తా. అడి సరికాదు. వలన, "చాత్వాభాసవిభాగస్తూత్ర 

మువలత్సణవరమని చెప్పుటకు వలనువడదు. సూ త్ర కారునకా 

సూత్ర మువలతుణవరము కావలయునను నాశయమే యుం 

డినచో నాతడు "బాత్యాభాసలను, రెండువిధములుగా 

గాని, మూండువిధములు గాగాని అక నాల్దువిధములుగాగాని 

యేల  విభజింవగాడదు ? కాంబట్ట విభాగ సూత్ర మునకు 

నష్టనాదింటన రవ శద మే ఫలమని గ్రహించ, Ep 

'తారభాస చై దింటికంకు నెక్కు_వగాని, తక్కువగాని, 'లేవను 
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నర్భమును గ్రహింవ నగును. అట్లగు చో సిద్ధ సాధ ననుకు, 

ప ప్రయోజకవవనకు నెందంత ౪ సన మందువా ! అసిద్ధిలో 

సోని డపిసికౌనుము. అది యొట్లన ; వినుము, అసిద్ధియన 

సీద్దియుక్క_ యభానము గదా! _నిద్ధియన, వార్టి పి విశిష్ట 

-హీత్రువుయొక్క వతధర్శతాపలతి. అట్టి ద్రతేతియొక్క 

యభావమే య యనిద్ది యనంబడుచున్న ది. ఈ యనిస్థియ వ్యాష్షి 

ప్రతితిల లేనిచో వ్యాప్య నె క్వాసిద్ది యనియు, పతుధర్మ తావ, స్తీత్రి 

"లేనిచో నాశ్ర్ యానీష్ యనియు, స్వరూప ప్రతీతె శేనేచో 
య 

స్వరయాపానిద్టి నియ, మూండునామంబుల6 బరగుచున్న 

యది. ఇందా శ్రయానెస్ధి ఆ శ్రయస్వరూవముయొక్క అవ వ్ర తీతి 

వలనను, త్న్ జేషణమగు వతతయొక వ్ర యప్రతీతివలసను, 

శంసువిధథము లగుచున్నది. సాధ్యనిశ్చంప రూప మగు బద్ధ 

సాధనమునకు ది(తియా శ్ న్ యసిద్ధిలో నంత ర్భాపము, వాన్ట షీ 

నీద్ధియుండినను, వత తావ వై గుణ్యేమున వతు. త్వానిద్ధి యనం 

బడును. బా భస్టలమందు వొలుతనే వాస్ట్పి ఏ బసుటనము 

గబల్లును. “జలహ్రదోవహ్న మాన్గూామాది ”త్యాది బాధస్థల 

మందు బాధ ని పాయమువలన ముదటనే వత ౮ "విఘటనము 

గల్లును గాన బాధకంళు సిద్ధసాధనమందున్న విశేష. మేమని 

యాంళంకింపరాదు. సాధనాఫిమతము వతువృ్తీ ల్ యగుస్థలమున 

దొలుత వ్యా ప్తినిసఘుటన మే గలుగును. గాన నిదియే వః శేషము. 

oS 

మనూ, యత్త ప్రయో యోజక 8 సన్దిగ్ధానై కన్తో ఐత్య 

నై కా న్సి కఒ _నర్భావ్యలి. తదసతి . వాన్టి ప్ర 

సిద్ధార్థ హొ నిమి లైన వ వ్రఖిచారః ఛశజ్కనీయో 

ఒన్య థా వా? ప్రథమే; అనిద్ది రేవ దూషణ 
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ముపజీన్యతాగత్ , నానై కా_న్సిక మువజీవక 

తాత . అన్యథా శజ్కాత్వదూప౯ామేవున్ని తే వ 

తదనవకాశాదితి, 

"తా, “ఏద ప, యోజక మో అడి సందిగా నై శాంతి 

కము. గావున ననై కాంతిక మె యప ప్రయోజేకము అను 

మతము వివుక్తసపాము గాదు. న్యిచ్తారము వ. 
ర 

"చేపను. యాస్ సద్ధయున్నచో వ్యాప్తి ప్పి నిశ్సాయ మున్న 

పుడు శంక యే సంభవింవనందున శంక దూహూము గాదు. 

కాబట్టి యనుమాన మిాళ్వారునివిషయమున _ బాధకము 

కానేరదు 

మూ. ఉపమానం తు బాధకమనాశజు_నీయ మేన, 

విషయానతిరేకాడితి కేచిత్. తథా హీఫాాాన 

'తావదస్వ విషయ; సాదృళ్యవ్యప దెళ్యం వడా 

న్హరమేన సమ్మావనీయం. 
థ్ 

నో పరస్పర విరోఛే హి న ప పృకారా న్తరస్థితీః 

నైకతౌప్ి నిరుద్ధానాము_ కనా త్ర త్ర విరోధతః కి ౮ 

తా. ఫలవ్యాపార వై జాత్యము "వేనందున నువమాన 

మనువూన ప్ర, వ మాణముకంకు నతిరి క్త కము గాదు. కాబట్టి 

యుపమాన ' సూ-శ్వోరవిషయమున బాధకము కానేరదు. అను 

నుర రిల నతిరి _కృముగు సాదృశ్య రూపవిషయము, 
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ఉపమానమున కున్నందున నుపమాన మనుమానముకంశ్చా 
నతిరి కృముగు పృమాణము. ఈ సాదృళ్యము చతుఃపాత మాత్ర 

మున _ చెలియంబడనందున సతత గమ్యము కాదు, 

అంగజ్ఞానము లేక పోయినను, తత్ప్రలతి గల్లుచున్న ందున, 

ననుమానగమ్యము(గూడ కాదు. -ఈ సాదృశ్యము పదార్థాం 

తరము. నర్దుణ మగుటవలన ద్రవ్యము కాదు. గపకాదుల 

యందును నుండున దగుటం జేనీ గుణముగాని కర్మ గాని గానే 

రదు. సత్ప్రతియూగిక మగుటచే జూతయు గాదు. వ సృతర్ణతు 

మగుటవలన, విశేష సమవాయరూవము కాదు. భావముగా 

ప్రతేయమాన మగుటచే నభావరూవమును గాదు. స_ష్ట 

పదాన్థాతిరి క్షమును, (వత్యమవా నువూనములక్షు గోచరము 

గానిదియు నగు సాదృళ్య మువమానైకవిషయ మగుటం 
జెనీ యువమాన మనుమానముకంబు విలక్షణ వ్రమాణమగు 

నని యాశంకింపవలదని భావము జెవ్వునది. 

మూ. న సొ భావాభావాభా వాభి మనషి ప్ర ప కారః 

సమ్మావనీయః, పరస్పర విధిని చేధరూవక్నాత్. 

న భావ బ్రతి నివే. పేధమా తే జె వా భావవిధిక 

తతస్తం వివోయ కథం స్వవచనేనైవ పునః 
సహృద యో నిపేధేన్నా భావ ఇతి. ఏవం 

నాభావ ఏతి నిషేధ వవ భానవిసిః తత స్థం 
విహాయ స్వవాశై వానున్మ త్త కథం వునర్ని మే. 
న్న భావ ఇతి. అతవవమ్మూ తానా మేక తాన్య 
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కొకర్ణి పృతిసత్తకః. పలి వేధవిధథా రకత్రాసమ్మ 

వాత్ . తస్మ్థాద్భావాభా వా వవ తత్త్వం. 

అభావము, ఖావనిపే.ధరరూవము. “న భఛావళి యను నిషేధ 

ముచ్చే నభావము విధించంబడుచున్నది. ఈరీతి నభావమును 

విధించు సహృదయుడు, “నాభావః” అని యఫావనిషుధము 

నెట్లు జేయంగల్లును ? లకే “నాభావళి అను నభావనిషేధ 

ముచే భావమును విధించుననున్న తుడు మజల “నభావఃి” 

అని భావనిమేధము నెట్లు జేయగబ్లును? విధివిషయమునకున్సు 

నిషేధవిషయమునకును నైక్యము సంభవింపదు. ఒకేస్టలమున 
యా థి 

విధి పృతిపేథములు రెండును సంభవింవవు. కా౭బట్టి, భావము 

నభావము( దప్ప వేజ్ెండుపదార్థము "లెదు, 

మూ. భావల్వైపి గుణవన్నిర్హుణం "వతి దయ మేవ 

పూర్యవంత , వూర్వం దృవ్య మేవ. ఉ_త్తరలా 

శ్రిత మనా క్రితం వెతి దయ మేవ, వూర్షవత . 

తత్ర త్తరం సమవాయవవ్క అననస్థాభయాత్ . 
అద ప 

ఆకశ్సితను సామాన్యవ న్ని సామాన్యం వేలి 

వూర్షవత్ ద్యయ మేవ. తత్ర _పృథమమవి 

స్పందో౭ఒస్పందతతి ద్వయ మేవ. వతచ్చ యథా 

సజ్ఞ్యం కర్మగంణంతి వ్యవదిళ్య తే. నిస్సామాన్యం 

నిర్ణణమా, శ్రిత స్తే ఏకా శ్రితమనేకా శి తం వతి 
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ప్రాగివ చ్వయ మేవ. వతేదవి య థాసజ్ఞ్యం నిశేషః 
సోమాన్యం చేత్యభిధీయ తె. 

తా. ఈభావము సగుణమనియు నిర్షణమనియు రెండ్ల 

విధములు. ఇందు సగుణము ద్రవ్యము. నిర్లుణాము ఆశ్రిత 

మనియు ననా శీ, తమనియు రెండువిధము లగుచున్న ది. ల 

చశ్రీతనిర్టు ణము -(అనవస్థాభయమున) సమవాయము. ఆ శ్రిత 

నష్టణము ససామాన్యము, నిస్పామాన్యము నను భేదమోన 
రెండు తెరంగు లగుచున్న యది. అందు మొదటిది, స్పందము 

నస్పందము నని 'రెండువిధములు. స్పందము . కర్త యనియు 

నస్పందము గుణమనియుం  చెప్పంబడుచున్న ది. నిస్సామాన్య 

మగు నిక్టుణా శ్రిత మేకా శ్రి తమనియు _ననేకా శ్రి తమనియు 
రెండువిధములు. వందు మొదటిది విశేషము.” రెండవది 

సామాన్యము. 

మూ. తదెతత్సాదృశళ్య్ళ మేతాసే(కాం విధామాసాద 
యన్నాతిరిచ్య తే, అనాసాదయ న్న వదార్థీ భూయ 
స్థాతుముత్సహా తే, ఏతేన శ రాద యో 

వ్యాఖ్యాత. తతో భావేన సవా సహెవ 

పదార్థ ప్రతి నియనుః. అతో నోపమానేవిష 

యోఇఒన్టా _న్లరమితి. 

తా, సాదృశ్యము వై వినం జెప్పంబడినవదార్థము "లేడిం 

టిలోనుు వ యొక దానియందై న నంతర్భావము నొంద 
వచ్చును. గాన నతిరి _కృవదార్థము గానేరదు. అంత'ర్భావ 

మునే బొందనిచో నయ్యది “పదార్థమే గానేరదు. ఇళ్లే 
శే_క్టియు సంఖ్యయు, పదాశ్థాంతరములు గావని చెలియ 
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నగును. అఫావముతో నేజే పదార్థములు. కాబట్టి యువమా 

నై కవిషయముగా నెంచంబడిన “సాదృశ్యము " పదాన్ధాంత 

రము కాకుండుటం బేన్తి యువమాన  మనుమూనముకంళకొు 

విలత్షణము గానేరదు, 

మూ. స్యాదే చేతత్ . భవతు సామాన్య మేవ సాదృళ్యం, 

తచేవ తస్న విషయః స్యాత్. తత్సద్భశో య 

మిత హ్ వృత్యగకా_ నేని ప్ర )యజన్న్టకి, తచా 

పాతమాత్రె ణశానుత్చ త్తే జ్ర రిక్ శన్న., వూరషపిం 

డానుస స్ధానరాపసహా కారివైధుళ్యేణానుత్వ కేక 
నోయమితి ప వప్రత్వభఖిజ్ఞానవదితి. 

తా. స _ప్రపదాన్థాతిరి క కవుగు నుప మానవిషయ మైన 

సాదృశ్యము లె అక పోయినను, సాదృళ్యము జాతిరూపము. 

బదియు ఉపషమానవిషయము. “రత్సదృశ్ యం” అనెడు 

వలితి ఇంద్రియసాతమాత్రమునం గలుగనందున ప్రత్యత 
వషయము నద ఇట్ట సావ్భాళ్యమే ఉపమానమునకు విషయ 

మని జరస్త్రీ మాంసకు లందుకో అది సమంజసము గాదు. తత్వా 
- ద్భశ సమనం నలా, తద్భిన్న ల్వేసతి తద్దత భూ యోధర్మ వ _త్హ్వము. 

(దానిక్షంళు వేజనుతు, చానియందుండు పెక్కు ధర ములు గట్టి 

యుండుట.) ఆంద తద్భిన్న త్వ ప్ర ప తీత, వూర్షపిండ రూప చలే 

యోగి జ్ఞునాధీనము. ఇటే వ్ర తి యోగి జ్ఞానరూవమగు సహాకారి 

"లేనందున, తద్జానము -బేనిచోోసోయొమనెకు ప ప వత్యబిజ్ఞ గలుగ 

నట్లు వూర్వపిండ రూవ వ్ర తియోగిస్మ రణ "లేనపుడు, అంధద్రి, దయ 

పాతమా శ్ మున, “త తత్పవ్పశోయి” | మనెడు వతి గలుసదు 

గాని ప్రత్యమౌదివిషయము గాదని నివే వ ధించచాదు. 
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మూ. నన్వేతత్పదృళః స ఇతి నేన్టి ్వియజన్యమ్, లేన 

తస్యాసంబన్ధాత . న చేదం స స్కరణమ్, తత్పిజ్రా 

నుభ వెవి విశిష్టస్యానను నుభవాత్. న వైతదపీ 

అయం న ఇతి వివదీత వ్ర త్వభిజ్ఞానవదుప వపాదనీయం, 

వాత్ . తస్తాత్ , తల్పిజ్జస్తరణసవోయ మేతల్పిణ్ణ 

వర్రీ సాదృళ్యజ్ఞూన మేవ తథావిధం జ్ఞాన 

ముత్వాదయ దువమానం వవాణమితి. వత 

దహినా ని 
చ 

తా, నాదృళ్యజ్హానమా త్ర మువమానపఫలము గాక 

పోయినను, గోనిష్థ గవయ సాద్భృశ్ కిజ్ఞాన మే “నోసదృశో 
గవయఃళి అను సుపమానమునకు ఫలము, తత్క_రణ మగు 

టం జేసి యువమానమునకు వృథ కా )మాణ్యము సెస్టెం 

చును. పూర్వము తత్సిం డానుభవ మున్నను, విశిప్టాను 

భవము లేనందున, “*వతత్పదృళః నక “గవయసబ్భ శీ గాక” 
అనునది. స్థృతిరాపమనుటకు వీలులేదు. “అయం సలి 
అను నివరతప్రత్యభిజ్ఞవలె దీని నువపాదించుటకు వీలు 
లేదు. ఆ ప్రత్యభిజ్ఞస్థలమందు తత్తే (దనో వస్థావక క్రమవైప 
రీత్య మున్నను విశప్యు "మొక పే అయినందున, ప్రంద్రియ 
సన్ని కృష్టము. ఇంద్రియ మపుడుండువ స్తువునే గృపి హించును. 
గాన “అయం స సఖా అను శృక్యిభిజ్ఞ పత కురాపము గావ 
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చ్చును గాన్ని “వీతత్పదృళ 8 నకి” అనుజ్ఞానమున నిశేష్యమైన 

గోవు సన్ని ఛానమున లేనందున ఇం డ్రి యసన్ని కృష్ణము గాదు. 

కాయబట్టి -ఈజ్ఞానము పృత్యకు రూపము గాదు. గోస్యరణ 

ముతో గూడియున్న ోగోసద్భశోో గవయఃొ అను జ్ఞానము 

వలన “గవయ సద్భశీగాకి” అనుజ్ఞానము గల్లును. దినికి 

కరణమగు “గోసద్భశో గవయళో అనునదియే ఉపమానమని 

యాళంకింవవలదు. 

శ్లో. సాధర్మ్య్యమివ వైఢర్మ్యం మానమెవం ప్ర, సజ్యే, 

అర్థాప త్తిరసౌ వ్యకృమితి చే త్ప్రకృతం న కిం? ౯ 

మూ. యదా హి వతద్విసదృశ్ ౬ సావితి వ్ర క్యేతి 

తత్రాపి తుల్య మేతత్ . నహి తత్ప్రత్వతుమ 

సన్నిక ఎప్రవిషయత్వాత్ .నస్స రణమ్, విశిష్టస్న్వా 

ననుభ వాత్ . నొవమానమసాదృృశ్యవిషయ 

త్వాత్ . న న్వేతద్ధ ర్యా భావవిశిష్టత్వ మేవ తస్య 

వై ధర్యం: తచ్చాభావగమ్యు మే వేప్య కే. నచ 

వ్రకృతేఒపి తథాఒ స్తుసాదృళ్యస్య భావరూవ 

త్యాదితి నన్న. అతో వ్యావృ_త్తభర్శవిశెష్ట 

తాయా అపి వైధర్శ రాపత్వాాత్ , తస్య చ 

భావరూపత్యాత్ . 

తా, “ఏతత్సద్భశః సజఖిఆఅను జ్ఞానమునకు. గరణముగా 

నుపమానరూవవ మాణము, నంగీకరించినచో “వతద్విధరా 

సకి ఆను జ్ఞూనమునకుంగూడ, వేరొకజ్ఞునమును, కరణముగా 
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నంగీకరింపవలనీ వచ్చెడిని. “వతద్విసదృళః సఖోఅను జ్ఞా నమందలి 

వప మనన్ని కృష్ణ ముగుటవలన్క నది యిం ది ద్రియజన్య 
నుటకు వలనుపడదు. విశిషప్టానుభవము వూర్వమున "లేనం 

స్మరణ మనుటకును వీలులేదు. సాదృళ్యము విషయము 

కాకుం ముటం చేస్తి యుషమితి యనుటయు సరిగాదు. నోవ్రనం 

దుండు కరభ (గాడిద) వై ధర రృ మనంగా, కరభ మునం దుండు 

భర్మముయొక్క. యభావమే. ఇట్టి యభావజ్ఞాన మనుప పల్ధి 

ప్రమాణము వే గలుగును, “వతత్పదృళః సకి అను 

జ్ఞానము సాదృళ్యువిషయక ము. సాదృళ్యాము శఒశావరూవము, 

గాన నిది యనుపలబ్ధివలనం గలుగదు. గాన స్కమాణాంత 

రము నంగీకరింపవలనసిన బనిలేదని యనరాదు. త దై ్వధర్మ్య్యము 
తదవృత్తి ధర్భరూపము. ఇయ్యది భావము. కాంబట్టి “ఏత్ర 

ద్విసదృళ:ః స అను జ్ఞానమునకు గూడ చేరొకజ్ఞానమును 

గరణముగా నంగీకరింపవ లసీవ చ్చెడిని. 

మూ. స్యాదేతత్ . తద్దర్మా బ్రహ న సస్తీత్యవగ తె, 

అర్థాదాపద్య తే కీహోవిద్యమానా స్తత్ర స్తత, స న్తీతి. 

న హి తద్విధర్శ త్వ మేతస్యోపవద్య లే: య్యే 
తద్విధ రాఒసౌా న భవతీతి చేత్. వవం తర్థ్శి 

కు చృకృతమప్యర్థాపత్తి తెరవ. న హి తత్సాదృళ్వ 

పస్టత్వ మేతస్య ప ప్రత్య తుసిద్ధమవి తసై త 

శార్ ివిశిష్టత్వం  వినోపపద్యేతే. 

తా. “కరభ విసదృశీ గాల అనునది యన్థానుప _తివలన 

సంభవించును. ఎట్లన, “గోవునందుండు ధర్మ ములు గాడిద 

యందు లేవనుజ్ఞానము కల్టినపిదప అన్ధాత్తూ గోవు గాడిద 

వ శ. 
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యందు లేనిధర్యములు గలదని తెలియంబడును. అనం 

ళ్ ~ ( 4 ఇ జా య ద్యెతవ్విధ కాఒసా న భనత్కి తద్విధర్మత్వ మేవతస్య 

నోవపద్య లే” అను నన్ధావత్తివలన గోవునందు కరభావృత్తె 

ధర్మవ_త్త్వము తెలియంబడును. కాంబట్టి వమాణాంతేరము 

నంగీకరింవం బనిలేదనినచో పృకృతమునలనాడ “గేవునందు 

గ వయ సాదృళ్యము లెక్క గవయమునందు గొసాదృళ్య మువ 

వన్నము గాదు” అను నన్ధావ త్తివలననే గోనిష్ట గవయసాద్భ 

శరజ్ఞానము గల్లుచుండంగా ఉపమాన, పృమాణమునకు విలో 
ల ౧ లు 

ల్ జో అస అ లి ణి మూ. వలేన, దృష్ట్రాసన్ని కృష్ట వ,త్యభిజ్ఞానం ఫక్షన్ త ఏ 

నష 9 రూ అగి రాం తం. తత్రాపి తద్ధర్మ శాబిత్వం తస్య సృరణాభి 

వ న్ట్క్త్ మనువవద మానం తదిదన్తాస్పదనై రిక 

తాం వ్యవస్థాపయతి, తస్తాన్నో వమాన మధిక 
థి హా 

మితి, 

తా. ప త్య భిజ్ఞాస్థలమందు వూర్వాపరములన ల మధ్య 

_ సత్త్వము ఇంద్రియగమ్యము గాదు. లింగజ్ఞానము లెక పోయి 

నను మధ్యసత్త పము గృహీతమగుటవలన లింగజన్యమును 

గాదు. మధ్యస త్తే ఏజ్ఞాన మె యువమానప లమని యాళంకించు 

టకు వీలులేదు. సాధర్మ్య వై ధర్మ ి ములవలె మధ్యస_త్హ్వ్వను:౦ 
ల అల > కర లర అర అద న ఇ శా చ గనాడ నర్ధాపత్టిగ మ్యుము. పూ న్వావరవ్వ్యు కులకు మధసిస_త్త ఏ 

ములేనిచో నైక్య మనువపన్నము” అను నన్ధావ త్తివలననే 
a ఆలో మ, ॥ క జో < + వ్య 

మధ్యసల్తే సము సిద్ధించును గాన నువమూనపలము "లేనందున, 

నుపమానము వమాణాంతరను గాదు, 
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మూ. ఏవం ప్రా అభిధియ తే 

వో. సమ్మద్ధన్యవరిచ్ళేదః సంజ్ఞాయాః సంజ్ఞ నాళ సహా, 
ap 

ప్ర త్యతాబేరసాధ్యత్వాదుపమానఫలం విదుః ౧౦ 

వె పూర్వవవతము నిరాకరింపంబడుచున్నది = 

తా, సంజ్ఞ యనంగా పదము. సంజ్ఞ యనలా నర్థము, 

నికీ గలసంబంధము వాచ్యవాచకభానము. దీనియొక,_పం 

చ్చేదమనంగా జ్ఞానము. బ్రయ్యది వత్యమాది ప్ర ప మాణసా 

ధ్యము కాదు. కాబట్టి దీని నుపమాసఫ లమని చెలిసీకొనుడు. 

లొ 

మూ. యథా గౌ స్హథా గవయ ఇతి శ్రుతాతిదెళవా 

కస్య గోసద్భశం పిలా మనుభవతః సృరతళ్చ 

వా క్యౌర్థ ముయమసో గవయశబ్బ్దవాచ్య ప్రతి 

భవతి మతిః. నేయం న తావత్ వాక్యమా త్ర, త్ర 

ఫలం, అనుపలబ్దవపిణ్ణస్యాాపి ప, పృసజ్ఞాత్, నావి 

వ్రశ్యవీఫ లం, త శ్రోతవాక్యస్యోపీ ప్ర పృసజ్ణాత్ . 

నాపి సవమూవోరపులం, వాక్యప్ర తయో 

ర్భిన్న కాలత్వాత్ . వాక్యుతదర్థ యోః స్టృతి 

డ్యారోవనీతావపి గవ 'యపి్జసమృస్టేనాపన్షి) 

యణ  తద్దతసాదృశ్యానువల J సమయపరి 

వ. 

. గవయతశోబ్దమున కర్ణ మెటుంగనివా౭డు, తొలుత 

యథాగా స్తళాగవయలి ఆను నారణ్యకుని వాక్యమును 

విని, దానంగల్లు శాబ్ద్లజ్ఞానమున నగు సంస్కారము నొందును. 

విమ్గట గవయ మృగమును జూచినతోడనే “యథాగా స్తథా 
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గవయళి” అను నతిబెళ వా క్యార్థమును స స్టరించును.. పిదప 

“వరారాగవయ వద వాచ్యః క్రి? అను నువ మితి గలవా(డ గును. 

(గవయము గవయకశోబ్దమున కర్ణమని చెలిసికొనును.) ఇదియే 
ఉపమానఫ లము. ఇయ్యది, గవయవి ండమును జూడనివానికిం 

గలుగమిం చేసి, వాక్యఫల మనుటకు వలనువడదు, వాకస్ట 

శ్రవణము లేనివానికిం గలుగనందున, ప్రత్యత ఫలమను 

టయు సరివడదు. వాక్య ప్రత్యతములు విఫిన్న కాలికము 

లగుటం చేన్సీ వ వాకస్టప్రృత్యతీ.ముల రెండంటిీకిని( పమాణసమా 

పోరమునకు ఫలమని చెప్పుటకును వీలుకాదు. గనయ 

మింది యసంబద్ద్ధ మగునపుడు, వాక్యతదర్థములు స్మృతము 

లయినను, గవయమందుండు నోసాదృళ్యము జ్ఞ జాతమయిననే 

గాన్ని పమాణసమావహోరమున “XK దయోగవయ. పదవాచ్యకఃి” 

అను నుషమితి గలుగ నేరదు. 

మూ. ఫలసమావహారే తు తద _నర్భాపె ఆనుమానా 

'దేరపి ప్రత్యమత్వ ప్రనజ్ఞః. తత్ కిం తతృ్ఫలస్య 

తత్చ్యమాణబపి రావ ఏవ? అ _నర్భాపె వా 

కియతీ సీమా? త _త్తదసాఛార ణేన్ది )యాదిసా 

హిత్యం, అస్తి తర్శ్శి సాదృగాగ్ధిదిజ్ఞానకా ₹ 

విష్ఫారితస్య దతుపో వ్యాపారః. న 

తా. వాక్యముయొక్క_యుం బ్రత్యతేముయొక్క్యయు 

ఫలములకు సమావోర మున్నందున, వ్రత్యతాంత ర్భావము 

జెప్పిన, పృత్యతుఫలమగు లింగ పరామర్శము అనువింటిక డా 

మగుటం EE పృత్థయానునానఫ లము లకును సమావో 

మున్న ందున ననుమానమునకును( బృత్యతత్వను వ్ర సక 
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నును, మణియయు వ వ్రత్యతఫల మునకు ద్రిత్టతబహిరా 

వమా? లేక తద _న్తర్బావమా 1 అ _న్తర్భావమన్న నెంతవబుకు? 

తద్బహొ ర ర ట్స్ మనిన, నిం చ్ యపాతమున గల్లు నాలో చనము 

నకు (నిర్వ్నోక కల్పమునక్సు "ఫలమెన సవికల్పకజ్ఞానమునకును. 

బ్రత్యతబహి ర్భావము వ్రస్కృ కమగును. తీదంత ర్భావ మనిన, 

సాదృశ్యొజ్జ్టూన కాలమున ననాఖథారణకారణవగు నింపి ర్రైయన్యా 

మార ముండును గాన గవర గవయ వద వాచ్యః అను 

సూడ వత్యతమమె యగునని యాళ ంకింపవలదు. 2 2 

మూ. ఆదలద్థగ సి గృక్టవిశిప్టగ వయ విండస్య వాక్య 

దర్గస్మ్రేతిమతేః కాలా న్ల రెవ ప్యనుసస్ధ్థానబలా 

ws పకిచ్చేదోపవ త్త తే. 

తా. గోసదృళ మైన  గవయముయొక్క_ వ్రత్యమా 
నంతరము “యశథాగె స్తథా గవయకళి అను వాక్యము 

యొక్కయు. తదర్ధము యొక్కయు, స్మరణానంతరమున 
ని చాభువ్యాపారము "అలకపోయినను సమయపరి చ్చేదము 

(ోగనయోగవయ  పదవాచ్యకి అను నువమిత్సి గలుగు 
చున్నది. కాయబట్టి దినికిం గరణమగు నాదృశ్యజ్ఞూనము ప్ర వమా 

ణా౭క్రరము. వ్రదియే ఉపనూనప్ర  మాణము, 

మూ. నము చ వాశ్యాచేవానేన సమయః పరిచ్చిన్న* 
గోసనదృళస్య గవయశోబ్ద్బస్సంజ్లైతి. కేవలమిదానీం 

చత్యోభిజానాతృ్యయమసావితి ల. వ్ర, రరూగాద్యాఒ uy 
నుమితక యో యత్రాసతి వృత్త _న్హరే వృచైః 
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వవ గోకి ప్ర యుజ్యలే చాయం గోసద్భశే ఇతి 

క్రిముపమానే నేతి. న, 

ల్లో. సాద్భశ్యసా్యానిమి త్రత్యాన్నిమి తస్యా ప్రతీ తితం, 

సమయోా దుర్చ 9హః పూర్వంశ చ్లేనానుమయాపివా.౧౧ 

తా. “వాక్యమువలన గాని, యనుమానమువలన గాని 

సమయము సిద్ధించును గాన ఉపమానము సృమాణాంత 

రము గాదు” అని మరల వై శేషికుడునన్విత్యాది గ్రంథము చె 

నాశంకించు చున్నా (డు. ఎటులనఃోగ
ోసద్భశో *వయ పద 

వాచ్యకిఅను వాకర్యమునలన, “నో సాదృశ్య విశిష్టగ వయము 

గవయశబ్దవాచ్య” మనెడుజ్జూనముం గలుగును. గనయదర్శన 

కాలమున, గోసాద్భశోగ్టి విశిష్టమగు 'నేవ్య_క్రి వాక్య, వణ 

సమనంతరము గవయపద వాచ్యముగా నవగత మయె్యనో, 

అట్టిదానిన్స్ సామెత్క_రించుచుంటినను సృతెస్టిభిజ్ఞ కలవాడ 

యున్నాడు. కాంబ ట్ట పూరోక్షదాహృత వాక్యమువలన 

_శ_క్రిజానము సంభ బంచుచున్న ది. లకే యనుమానమువలనను 
ల ౫ య 

సంభ నించును. “గవయతష బిశిహోధరీ , గవయళ బవాచ్యప 
రు" శీ © a 

నోసదృశ త్వత్ "అని యనుమాన ప్ర యోగము. విశేషవ్యాా ప్తి 

యందు దృష్టాంతము దుర్లభ ము. గావున, నేశబ్దము వృత్తష్టం 

తరము లేనవుడు వృద్దులచే నెక్కడ ప్రయోగింపయుడునో , 

ఆళబ్దము దానికి వాచకమను సామాన్య న్యా_ప్రిః గోళ బ్వము 

వృ_త్త్వంతము లేనిసమయమున,; నోత్వజాతి విశిష్టమందు 

ఇదలనే ప ఇూగింవం బడుచున్నందున, నోత్వవిశిష్టవాచ 
© (UU 

౬ 

కము గోళ బ్దము అగుచున్నరితిగా గవయశోబ్దము, గోసాదృశ్రు 
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విశిష్టమందు (మ, యోగింహ బడుచున్న ందున, వాచక తా పతికి 

యనుమానమువలనను  గల్బుచుండ(గా _నువమానమునకు 
వమాణాంతరత్వ మెందుక నెడు యూళంకకు సమాభథానము, 

గవయశబ్ద్బమునకు, గోసాద్భశ రము న్ తాన చ్చేదకము కానం 

దునను, _ళక్యతావచ్చేదక మైన  గవయత్వము ప్రతీతము 
గానందునను, శబ్బమువలన గాని, యనుమానముపాపనగాన్సి 

“గవయత్య శక సళౌవచ్చేదకక వదవాచో్యోయా” వ్ము మను పృలీలి 

గలుగ నేకదని యర్థము. 

మూ. న హీ గవయళబ్దస్య సాదృళ్యం ప్రవృత్తి త్రి 

నిమి త్తమ, అ పృతితగూనామవ్యవోర ప్ర పనజ్జొల్. 

న చోభయనముపి నిమి త్తం, స్వయం పృ "ప లీఠతసమ 

యసంకా నయ. తిదెశ వాక్య ప్ప ప యోగా నువ 

ప్త, గవయ తే హయం వ్యుత్సన్నో వృద్ధ 

వ్యవవారా న్న సాదృశ్య, కథ మేతన్ని న్థార శీయ 
మితి చేత్. వస్తుగతిసావదియం, తడీపాతతః 

సస్టె హౌ౭ఒపీ న ఫ లసెద్ధిః. గస్థవ _క్లషమివ పృథివీ 

త్వ, గ్ సాదృళ్యం గవయ్ళబ్ద పవృ త్తి త్రినిమి 

త్తస్నోపలతణ మిదమేవ వానిమి _త్తమిత్యనిక్రా 

ల . 

తా. గవయత్వము జాతి యగుటంబేనీ లఘు వగు 
చున్నది. గోసాదృళ్యు ముపాధి యగుటంజేస్కి గురు వగు 
చున్నది. 'కాంబట్టి గోసాదృళ్యము గవయళ బళ క్య తావచ్చే 

దకము గానేరదు. సాదృశ్యమా త్ర, మే భక లావ చ్చేదక 
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మన్న చో, గోసాదృశ్య జ్ఞునళూనుుుడు, గవయశోబ్దమును 
వ్యవవారింపక పోవలసీవ చ్చెడిని, గవయత్వజాతి, సాదృళ్యము 
అను నీరెండును, శ క్య తావ చ్చేదక మనిన, గవయత్వజాతి 

నిశిష్టమందు, గవయశ్ బ్ద శ _క్రిజ్ఞానముగల యారణ్యకుండు, 

పరునకునాడ నట్టిశ _క్తిజ్ఞానముం గలుగంజేయుటనై గవయపద 
పృయోగమును చేయకపోవలనీ వచ్చెడిని. గవయశోబ్దమునకు, 

గవయత్వజాతి విశిష్టమండే శ_క్తిగృహీత మైనది, సాదృశ్య 

విశిష్టమం దగ్భహిత మనెడువిషయము నీకెట్లు బోధపడిన 
దందువా ! లాఘవజ్ఞానరూప తర్కసహకారమును గృహీత 
మైనది. కాయట్టి గోసాదృళ్యము గవయ పదవ్రవృ్తి 
నిమి_త్సము కానేరదు. గంధవ త్త సగము, వృథివీవద శక్యతావ చ్చే 

దశమం దుపలతుణమా? లేకృవృథివీపద శ క్యతావచ్చేదకమా ? 
యనుసంబేహ ముండునెడల వృథివీపద  శ_క్టినిక్సయముం 

గలుగనట్లు, గవయవదళ క్యతావచ్చేదకమునకు సాదృళ్ళ్య్య 
మువలతణవమా ? లేక సాదృశ్య మే శక్యతావచ్చేదకమా ? 
యనుసందెహ మున్న పుడు  గవయశళబ్దళ_క్రినశ్చాయమును 
కలుగదు. కావున లాఘవజ్ఞాన రూపతర్క_ము చె గవయత్వ 

మందు శక్యతావ చ్చేద కత్వ గ్రహము. గల్లినవిదప సందేహాము 

నకు ప్రసంగ మే "లేనందున గవయపదశ _క్షినిశ్చాయము గలు 

గుటలో నేమియు సందియము లేదు. 

మూ. స్యాదేతత్ . పూర్వం నిమిత్తానుపలబ్బేర్న ఫ లనిద్ధి 

రిదానీం తు తసీన్నుపలచ్లే తదేవ వాక్యం 
శి థి ( 

స్టృతిసమారూఢం ఫలిపష్యతి, అధ్యయనసమయ 

గృహిత ఇవ వేదరాశి రంగోపాజ్దపర్య వదాతస్య 

© 
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కాలా నలె. నచ వాచ్యం, వాక్యేన సార్థస్య 
ప్రాగవ బోధితత్యాత్ ప్రాగెన పర్యవసీతమితి, 
గొ సాదృళ్యస్యోవలవణనిమి_త్తత్య యో రన్న 

తత్ర, తాత్పర్య సన్టెవోత్ . ఇదానీం తు గవ 

యత్ర అవగ తే తర్క పురస్కా- రా తృావృశ్య 

స్యోపలశణతాయాం వ్యనస్థితాయాం, గంగా 

యాం ఘోవ  వ్రతివ దనయ ప్రృతివత్తిరితి 
వత్, న. 

తా, గవయవిండదర్శనముకం ళు వూర్య్తోమునం దైవ 
_నిమి_త్హేమెన గవయత్వ్యము ప్రత్యతుము కానందున, వాక్య 
మువలన శొ_క్తిజ్ఞానము గలుగకపోయినను, విండదర్శనానంత 
రమున, అంగ్ పాంగజ్ఞానము గలవాని కధ్యయన సమయ 
మున స్ఫృతమైన వేదరాశి యెట్లు స్వార్థ బోధక మగునో 

మానము చనూణాంతరము గాదు. అని మజల చ ఇషికుం 
డాళశంకించు నున్నా (ను. గవయవిండదర్శనముకంశు వూర 
మున నేవాక్యము సాగరమును బోధించెనో,ఆవాక్య మే మరల 
స్వార్థము నెట్లు చోధింహ గల్లునని యాళంకింవరాదు. విండ 
దర్శనముకంళు వూరషమున, “నోసాదృళ్వ మువలత్సణమా | 
అదె గనయపదళ క్య తావ చ్చేదకమూ” యనుటలో తాత 
ర్యసం దేహ మున్న ందున, దర్శనముకంశు వూర్వమున, 
వాక్యమువలన శక్టినిశ్సాయము గలుగదు. దర్శనానంతరము, 
గవయత్వజాతి లఘువను లాఘవజ్ఞానరూవ తర్క_నహశార 
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ముచే గవయత్వమునకు శక్యతావ చ్చెదకత్వనిశ్చయ ము గలి 

గినపిదప్క _వూరోషదాహృతవాక్యమున నున్న గొసదృళ 

సదము, లతేణచే గవయత్వవిశిష్టమును బోధించును. ఈరీతిని 

పూరో్ట_క్షవాకమువలననే శ_క్షజ్రానముం గల్లుచుండణా 

నుపషమానము వమాణాంతేరము గాదని యాశళంకింవరాదు. 

న శ్రుతాన్వయాదనాకాంతం న వాక్యం హ్యాన్యదిచ్చతి, 
ష్ 

పదార్థాన్వయవై ధుర్యా త్రదాశీస్తేన సజ్ఞతిః. ౧౨ 

మూ. గోసదృశో గవయపదవాచ్య ఇతి సామానాధి 

కరణ్యమాత్రే,ణాన్వయోవవత్తా వెెపసస్లై 

తా. ర_క్షత్వార_క్రత్య్శ సందేహమున్నను, ఘటోభ వతి 

యను వాగన్టమువలన నెట్లు వాచ్యార్భబోధ గల్లుచున్న దో, 

అ్లు ఉవపలత.ణత్వ నిమి_త్తతా(ది సందెహమున్నను, “గేస్ర 

దృశో గ వయపద వాచ్యకి అను వాక్ళమువలన, సామానాధి 

కరణ్యన వాచా్యర్థాన్వయబొ ధ గల్లుచున్న ందున, వాక్యము 

వాచ్యాార్థముకంళు భిన్న మగు లయ్యార్ధము నహెతుంపదు. 

ఎచ్చట వాచ్యార్థముల కన్వయము సంభ వించదో, నచ్చట నే 

లత ణాస్వ కార వమావళ్యుకము. వాచాసక్థాన్నయబాధ గట్లన 

పిమ్మట లమ్యూక్టాన్వయబొధ గల్టునన్నచో వాక్య ఖదము. 
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వృస_కృమగును. మానాంతేరమును (వ్ర త్యతు,.మున్సు అ వేక్షిం 
వక నే వాక్యము, వా చ్యార్థాన్వయబోధను గబ్టించును. 

మూ. న చ గంగాయాం ఘఫోవ ఇతివ త్పదాన్ధాఏవా 

న్వయా యోగ్యాఖ యేన పృమాణా_న్హరోవనీతే 
న౧య 

తా. “గంగాయాంఘోవఃి” అనుస్థలమున, వాచ్యా 
వ్రాన్వయమున క్త పప త్రి యుండుటం బేనీ, లతుణ నంగీకరించి 

నను సృకృతమున వాచ్యార్థాన్షయమున కనువప త్తి "లేమిం 

జేసీ నోసద్భృళవదమునకు, వ్ర త్యతసిద్ధ గవయత్వవిశిష్టమందు, 
లవణ నంగీకరించుట యనావళ్యకము. 

మూ. ప్రతిత వాక్యార్థబలాయాతోవ్యర్థోయది వాక్య 

) నవ, దివాభో జనని పేధ వాక్యస్యావీ రాత్రి 
భోజనమర్థస్స్యాత్ . తస్తాద్యథా గవయళబ్బః 

కస్యచిద్యాచకః శిష్ట వయో గాదితి సామా 

న్యతో నిక్సికేపి విశేషే మానా నరావేషా, 
తథా గోసద్భశస్య గవయశోబ్దో వాచక ఇతి 

వాక్యాన్ని శ్చి కేపి సామాన్యే విశేషమవాచకల్వే 

ఒస్య మానా_న్థరమనుసరణీ యమితి. 

తా. వాక్యమువలన ప్ర తత్యనిర్యాహము "లేకపోయి 
"నను, వాక్యమందలి గోసద్భశ పదమునకు, గవయత్య విశిప్టార్థ 
కత(ము చేక్క వాక్యమువలన, గ వయత్య్వవిశిష్టమందు గవయ 
పద వాచ్యత్వము సీద్ధింపనందున, గోసద్భశ వడ మునకు గవయత్వ 
విశిష్టమే యర్థమని జెప్పినచో, నీరీతిని “దేవదతో దివా న 
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భు క్క” యను నాక్యమందలి దివాభో జనసదమునకును, 

రా త్రిభోే జన మర్థము కావలనీవ చె చ్చెడిని. గవయశ్బ్లము శిష్టు 

ల ప యోగింపంబడుట చే కించిద్ద రావచ్చిన్న వాచక మగు 

దున్న వేని సామాన్యముగా జలియర్వేడేనను గవయత్వ విశిష్ట 

వాచకత్వవి శేషనిద్ధినై మానాంతరము నె ట్లవేత్సుంపవ 
యునో, అల్లే “గోసదృన్ గవయళబ్ద వాచ్యళొ అనువాక్య 

మున సామాన్యనిద్ధి గప్రినన్తు “గవయో గవయవ పదవాచ్యకి 

అను విశెపనిద్దినై. దీసాంతరము నవేత్రీింవనలయును. అదిక 

పమానము, 

మూ. అ_స్సగనుమానం. తథా హి గవయతశోబ్దో గవ 
యన్య వాచకః అసలి వృ త్త న రఒభఖియు తై 

స్త త్ర ప్రయుజ్యమానత్యాత్ , గవి నోశబ్ద 

వది చెన్న. అ అసిద్దేః. న హ్యాసతి వృ కన నే 

తది 

త 

ద్విష, షయతయా ప్రేయోగః సంగ తిమవిజ్ఞాయ 

జ్ఞాతుం శక్యతే. 

తా. కేవల వాకన్థిమువలన నుపమితి గలుగకపోయి 

నను, శ_క్టిలతుణాది వృ_త్త్యేంతేరము లేనపుడు ఏళబ్దము 

చేయర్గమున పండితులు వయోగిం చెదరో ఆళబ్ద మాయర్థ 

మునకు వాచకము. *అభియు కులు గోరూపార్థమున, నోళ్లు 

మును ప్ర యోగించినట్లు గవయరూపార్గమున గవయశబ్ద 

మును ప్రయోగించిరి. కావున గనయశోబ్దము గవయవాచక 

మగుచున్న దొను ననుమానముననే, వాచకళాజ్ఞానముం గల్లు 

చున్నది. కాంబట్టి యట్టి జ్ఞానమునకు కరణమును గా నువమాన 

మను నొక ప్రమాణమును స్వేక కరించుట సమంజసముగాదని 
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యాశళశంకింపనలదు. వృత్త్యంతరమే లెనిచో గవయబోధక్ర 
ముగా గవయళ్బ్దప యోగమే సంభవింపదు. కాంబట్టి నీ 

వుదహరించిన యనుమానమున, “వృద్ధేన్త స్తే, పు ప్రయుజ్యమాన 

తాత” ఆనుహాతువు, వతమున  "లేమించేనీ, స్వరూపా 

సిద్ధమగుచున్నది. 

మూ. సామానాధికరణ్యాదితి చేన ్న. విండమాత్రే సిద్ద 

సాధనాత్ , లల్ల సాదృళ్యస్యానిమి 

త్వ్యళత్వ్యాదిత్యు కృం. 

తా. విధేయబాచకవదమున కుదైళ ఏనా చక మయిన 

గవయవదముయొక్క_. సామానాధికరణ్య ముండుటం జేసి గ 

యత విశిష్ట వాచకత్వనిద్ధి యగునని యాళంకింవరాదు. గవయ 

సద సామానాధికరణ్యము పిండసామానాధికరణ్యమునుబట్ట 
సిద్ధసాధనము వచ్చును. సాదృళ్యము గురువగుటం స్కి శక్ళ 

తోవచ్చేదకము గాదు. ప వత్యమాద్య వేకు "లేనిచో, గవయత్వ 

రూప ళక్య తావ చ్చేదక సిద్ధి గాదు. కాబట్టి యనుమానము 

వలన గవయత్వవిశిష్ట వాచకత్వము సిద్ధింవదు. 

మూ, నను వ్యా_ప్రిపరమిదం వాకస్టం స్యాత్ , "యో 

గోసద్భశళః స గవయపదార్థ ఇతి తథా చ 

వాక్యాదవగతేప్ర పతిబస్ధోఒనుమినుయాత్ అయ 

మసౌ గవయః నోసదృళళ్వాత్ అతిదేశ 

వా క్యావగతపిండవదితి. నం వివర్య్యయాత్ న 

పా సోసదృళం బుద్ధా వారోప్యా నేన పృష్టః 
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వత. ఏవం చ పృయో_క్షవ్యం, అయమసా 
గవయ ఇతి వ్యవహ _ర్హవ్యుః నోసదృళత్యాత్ 

యస్తు నతథా నాసౌ గోసద్భశః, యథా 

. న చ హస్త్యాదీనాం వివతల్వే ప్రమాణ 
న్తీసరాషప్రయాగస్య దురవథారణతాషత్ , 

కతిషయవ్యనహారస్య చానై కా న్తికత్యాత్ . 

తా. యత్పదరూగము లేకపోయినను “గన్టవతీ 
పృథివీ” ఆనువాక్యము వ్యతిరేకి లశ్ణపరము. ఈ వా 

కమువలన “నేసి పృథివి గాదో అడి గంధముగలడి కాదను” 

నర్థము లభించును. ఈరితిగానే “గోసద్భశోగవయళి. అను 
వాకన్థిముంగాడ వ్యతి రేకి లశ్షణపరము. ఏడి గవయమని 

వ్యవహరింపయడ దో ఆది గోసదృశము గాదు. అట్లవ స్తువు 

వనుగు అని చెప్పుటకు గూడ వీలు లేదు. “వనుళసవశె నేది 
గవయమని వ్యవహరింషబడదో అది గోసదృళము గాదు.” 
అనుట అందటిచే వ్యవహరింపం బడకపోవుటయా 1. లేక 

కొందటీచే వ్యవహరింపం బడకపోవుటయా ? అందటును 

తెలియంబడనందున నందణిచే వ్యనహరింపం బడక పోవుట 

యనునది దుర్భటము. కొందటి చే ననా మన దెళస్టులచే 

వ్యవహరింపంబడ క పోయినను, దేశాంతరమందు గనయతశోబ్ద 

ముచే వ్యవహరింపంబడు యెనుగునందుకతిపయావ్యవవోరము 
"లేనందున, సాధ్యళూన్యమగు 'నేనుగునందు, గోసాదృళ్యా 
భావ రూవహేాతు వుండుటవలన, వ్యభిచారి యగును, 
వ్యతి రేక్యనుమానము సరిగానందున, వ్యతి ల$ లత ణవరమని 
జెప్పుట కవకాశము లేదు. 
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మూ. నను లింగమాత్రే ప్రశ్న భవిష్యతి, కీదృక్, 

కిం వీింగమిలి. నృ న హ్యృనేన లంగ మవిజ్ఞాయ 

గవయతశొబ్దస్య వాచకత్వం, కస్యచి ద్వాచ్యుత్వం 

వాఒవగతం, యేన తదర్థం వః స్యాత్ . 

వవృ_త్త ల్లినిమి_ల్సె కవిశేవలిం*! ప ప్రశ్న; యేన నిమి 

శ్రే గవయశోబ్దః ప్రవర్త రశ తస్య కిం లింగ 

మితి చేన్న. న హి తదవళ్యమను మేయ మే వెత్య 

నేన నిశ్చితం, యత ప్రదం స్యాత్. జ్ఞ జానోపాయ 

మాత్ర,ప వన్నె తద్వి శ పేణో త్త తరమితి చెన్న. 

అవి శేష్టుపన్ల ని )యసన్ని కర్షమవ్యు త్తే త్రరయేత్ . ప 

ర్యాయా_న నరం వా యథా, గవయనుహం 

కథం జానీ యామితి ప్ర్మ, వనం గతో 

దృత్యనీతి, యథా కూ కకి పికఇత్యు త కోకిల 

వతి తస్తాన్నిమి_ల్తె త్రభేద ప ప్రశ్నవ వాయం గవయో 

గవయపద వాచ్యుః శ్ కేన నిమి త్ర లేనేతి 

యుక్త క్త ముత్చశా్యామః. 

తా. గవయశ బ్లార్థము ఎట్టిది 1 ఎట్టిలింగము గలది? 

అని ప్రశ్నీంచంగా ఆరణ్యకు(డు “ గిసనృశ్మని G త్తరము 

ఇచ్చెనని చెప్పుటకు కీలు లేదు. లింగవిషయమై (ప వలే 

అయినచో లింగము జ్ఞాతమా ! 2 లేక అజ్ఞాతమా! తజ్ఞాత 

మెనచో లింగజ్ఞూనము "లేనిచో గవయశోబ్దమునకు, వాచ 

కత్వము గవయళ బవాచ్యత్వముయొక్క- జ్ఞ జానమే కల్లుట దుర్గ 

భము. కాంబట్టి లింగము జ్ఞాతనునియే చప్పవలయును. 

2] 
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లింగము తెలియ(బడినప్పుడు లింగ విషయమైన పృశ్నయే సంభ 

వించదు. ప్రృవృ త్తినిమిత్తీ మనుమేయమే  గావలెనను నియ 

మము లేనందున, యేధర్యమునుబట్టి గవయళబ్దము వ్రవృక్షిం 

చునో అట్టి శక్య తావ చ్చేదకము _ఎట్టిలింగము గలది అని 
ప్రశ్నార్థ మనుటకు కూడ వీలులేదు. గవయపద ప్రవృత్తి 
నిమి_త్తజ్ఞానోపాయ ప్రశ్నయనినచో, ఇంద్రియ సన్నికర్ష ముం 
గాడ జ్ఞానోపాయ మైనందున, గవయపదప్రవృత్తి నిమి త 

ని అం న ర్ళ అశ 99 
మేమి అనుప్రళ్నకు వ్రంద్రియసన్ని కర్ష మానునది గూడ 

నుత్తరము కావలనీవచ్చును. “కః వీకకి యను వశ్నాకు, 

“కోకిలకి అనునది యెట్లు ఉ_త్తరవాకమో, గవయమును 
నేనెట్లు చెలిసికొందు_ ననుదానిక్కి వనమునకు వెళ్లిన 
చూ చెదవు అనుదానివ లె, ఇం దియసన్ని కర్ష ముకూడ జ్ఞానో 

పాయ మెనందున, “విం దియసన్ని కర్ష ము” అనునది గూఢ 

ఉ_త్తరము గావలసివచ్చును. కావున, గవయవదవాచ్య మైన, 

గవయము, యెనిమి శ్తముచే నెట్టిది యని ప్రవృత్తినిమిత్త 
విశేష ప్రశ్న మే యనవలయును. 

మూ. తస్య చ నిమి_త్తవిశషస్య సామౌదుపదర్శయితు 
_  మశళక్ళతాగత్ పృష్ట స్తదువలతణం కించిదాచమ్ట్రే, 

తచోపమానసామ గ్రీసముక్టైపన మేవ, తస్య చ 

పృమాణస్య సత_స్తక్కః సవాయతామాప 

ద్యతే, సాద్భశ పనై ఫ్ర్వ నిమి _త్తతాయాం కల్ప 

నాగారవం, నిమిత్త నరకల్పనే చ క్ల_ప్రకల్బ్య 
~~. ౧0 

విరోధ ఇతి తదేవ నిమి _తృమవగచ్చతితి, 
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తా. నిమి త్తవిశే శెషప్రశ్నమే అయినచో దానిని ఎందు 

వలన ను శ్తరవాక్యముచే ప్రదర్శింప లేదు అనినచో అట్టి 

నిమి త్తవిశేషము సామోత్తుగా ప్రదర్శన జేయుటకు సీలు'లేకి, 
నిమి త్తే వికేహోవలకుణమును, ఉ_త్తరవాక్యముచే ప్రదర్శిం 

చెను. అట్ట సాదృళ్యజ్లూన మే యుపమాన ప్ర మూణము, ఇట్టి 

ప్రమాణమునకు తర్క_ము సహాయము. సాదృశ్య ముపా 

ధరూప మగుటవలన్త అది శక్య తాన చ్చేదక వముగుటలో గౌర 

వము, ధ ర్రాంతరము శక్యతావచ్చదక మెనచో కప్ప ప్తమైన 

గవయత్వమును, విడనాడుటయు సంభవించును. గావున ద్ద 

యత మే గవయపవదళ క తావచ్చేదక మని చెలియనగును, 

మూ. లతుణం త్వస్వానవగ తసజ్ఞతి సంజ్ఞాసమఖివ్యా 

హృత వాకా విర్సస్వసంజ్ఞి న్యసుసజ్థానముపమా నం, 

వా క్యౌర్ధళ్చ కరచి త్బాధర్త్య్యం కరచి దై ధర్మ 

మతో నావ్యాపకం, తస్తాన్ని యతవిషయత్యా[ 

దేవ న తేన బాధో, నత్వనతిరేకాదితి స్థితిః, 

తా. అగృహీతశళ _ క్రికమైన వదసమఖి వ్యాహృత వాక్య 

రమును అర్భమందు అనుసస్దానమే యుకమానము. * సదృశో 

గవయళి” అనుస్థలమున, సాదృళ్యజ్ఞానము. “ధిక్క లభం దీర్భ 

శ, వం” అనో పాడవగు మెడగల గాడిదను నిందించుస్థల 

మన వైధర్మరిజ్ఞానము గావున నవ్యా ్తి ప్రి లేదు. ఇట్టి యుప 

మాన ప్ర మూణము నియతముగా శ ్ రీజ్ఞానమునే “గలుగ 

జేయుసో గాన, నిట్ట యుపమాన ప్రమాణము -ఈశ్యరునివివ 

యమున చాధకము గానేరదు. 
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మూ. శోబ్దోపి న బాధకమనుమానానతిశేకాదితి వై శే 

పికాదయ్క, తథా హీ యద్వ వ్యేలే పదార్థాః 

మిథస్స్పంసర్లవ_న్హః వాక్యత్వాదిి వ్యధికరణమ్, 

వడార్థ ఆ స్వదిత్ చానై కా న్సికం, పరైః న్తారి 

తత్య్వాదిత్యపవీ తథా. 

తా. ఆకాంవాదికముగల పదములకుగాని, పడార్భము 

లకుగానిి అన్వయబోధలో లింగ భావము చేతనే, కరణత్వము 

సద్ధించును. కాన వదములకుగాని, పదార్భములకుగాని, అను 

మూనవిధముననే, ప్రామాణ్యమును స్వీకరించెదము గాన, 

పృథ క్ప్పామాణ్యసు శబ్దమునకు "లేనందున, శబ్దము బాధ 

కముగాదని, చై శేష కాదో అందురు. పదార్థ వత కానుమాన 

మున, వాక్యత్వమును మాతునవ్రను గాం చేసిన, సాధ్యమగు 

సదార్థసంసర్టముగ ల, వదార్థములందు అయ్యది లేనందున, 

వాక్యశ్వరూప పెహిాతువ్ర విరుద్ధ మగును. వదార్థత్వమును 

“సాతును గాం చేసినచో, మిధస్వంసర్దకూన్యములగు' ఘటకర్శ 

త్య్వాదులంద్రు వదార్థత్వ ముండుటవలన, పదార్థత్వము వ్యభి 

చారి యగును. వదస్తారి తత్వరూవహేతువులనాడ నిక్లే వ్యభి 

బారి యగును, 

మూ. యద్యవి చై తాని పదాని స్థారి తార్థసంసర్హవ ద్ధి 

తక్తారక త్య్వాదిత్యాదా సాభ్యాాభెవః. న 

హ్యృత్ర మత్వర్థస్సం యోగః సమవాయస్తా ఆదా 

త త్యం విశేషణవిశేస్యభావో వా సమ్మవత, 

జ్ఞావ్యజ్ఞాపకథావ స్తు స్వాతనై స్రైష్టిణానుమూనా_న్హ న 

ర్భావవాదిభిర్నే ష్యతే, న చ లింగతయా జ్ఞాప 
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కత్వం, యవి ప్పద్దస్య వి విషయ _స్టదేవ కస్య, పన 

సిద్ధిః తల్పిద్ద" న తదనుమానమి సే 

"తా. వదపదార్థములకు సంయోగముగాని సమవాయ 

ముగాని, తాదాతే ముగా విశేషణ వి శవ భావము గాని, 

సంభ నింపనందున, _పదవతుకానువూనములో పక్ష మైనళబ్బ 

మందు సాధ్యము టు బాధ సంభవించును. పదము 

స్తారితపదా రస ంసర్షజ్ఞాపకము. సంసర్దము పదజ్ఞాప్యము గాన 

జ్ఞాహ్యజ్ఞాపకో ఛావరూప పసంబంథము "పత్సమం. దుండును గాన 

బాధ లేదని యాళ0౦కింవరాదు. 

శబ్లమున కనుమానాంతేర్మావము స్వకరించెడు వై వెళ 

పికమతమున స్వతంత్ర, త ముగా శాసనము స్వకరింపనం దన, 

సాధ్య బధ సంభవించును. ఆ నో్యన్యాశ్ళయ రరూవదోపము 

సంభవించును గాన లింగభావముచే శబ్దమునకు జ్ఞావ పకత్వ 

మును స్వకరించుటకు వీలులేదు. యల్లి )ంగస్య విషయ స్త స దేవ 

తస, లింగమున శేడి కర్మ "యో, శబ్దమునకు నదియె, వరస్పశరా 

క్రయ మెటులనలగా; ప్రమాణాంతరముచే శబ్లమందు పేజి 

తము సిద్ధించిన చో లింగ తయా జ్ఞాపక ము సిద్ధించును. పిదప 

శబ్బరూపలిరగ మందు లింగతయాజ్ఞాపక క్భరూప సాధ్య వార్టి క్తి 

సిద్ధించును. పిమ్మట జ్ఞాపకత్వము సిద్ధించును. గాన పదార్థ వత 

కోనుమానము, వదపతశానుమానము సంభవించదు. కొవున, 

శబ్దమునకు వృథ క్నాామాణ్య మవళ్ళ్యము స్వకరింసన లెను 

యద్యపి వూరషపక్నుమునకు, త థాపీత్యాదినా వై శేషికుని 

యు_త్తరము. 
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నూ, త థాప్యా కాంయోదిమద్చిః పడై స్మ్రారిత త్వాత 
గామభ్యా జేతి వదార్థవదితి. స్యాతీ న చ విశే 
పానిద్ధిర్దోపః, సంసర్లన్య సంసృజ్యమానవి శేషా 
'దేవా విశిష్ట తాత . యదా వతాని వదాని 
సారి ఆ "ర్థసంసర్దజ్ఞానవూర్వ కాణి, ఆకాంతాది 

మక్తే( సత్కి తత్సారకత్వాత్ . గామభ్యా జేతి 
వదవత్ . న చెవమరానీదిః క్షైానావ చ్చేదకత ల్ల థి ఛి ద 
యవ తత్సిద్దె తస్య చ సంసృజ్యమానోవహి 

- ( చం ల చ నాన దక కాన్న వి శబా ప్ప తలము 

ప్రతి. అత్కిచ్య . 

తా. తథాపి యనుగృంథము వై శేషికునిది. “వతే పదా 
రః తాత్పర్యవిషయ మిధస్సంసర్లవ_న్లః ఆ కాంవాదిముద్మి; 
పదై స్బారితత్యాత్” అనునది పదార్థ పత, కానుమానము. 
వుచ్చట తాత్సర్యవిషయ మిభస్పంసర్లవ_న్హి అనునది నాధ్యము, 
సాధ్యకొటిలో సంసర్లమందు తాత్సర్యవిషయత్య వి కెషణము 
వలన నభిమతసంబంభమునుబట్టి యర్థాంతర రూవదోషము | 
సంభ వింవదు. ఈ యనుమానముే సంసర్దనిద్ధి ఆయినను, 
సంసర్లవి శేషము నీద్రంవ లేదని యాశో ంకింవఠాదు. వద స్తారిత 
పదార్థవి శేషములను వతుముండేనీ, వానియొక్క_ సంసర్టమును 
సాధ్యముగాం జేనీనచో వదార్థవి శేషములకు అనంగా 
కర్న త్యాది పదార్థములకుం గల యా ధేయత్వరూప 
విశేషము సిద్ధించును. 

వదవతు.కానుమూనమున సంసర్ధజ్ఞనవూర సకత్యుము 
సాధ్యము చేసినందున, సాధ్య 'బాధభయు వ్యభిచారము 
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మున్నగు దోషములకును ప్రసంగము లేదు. పదస్తారితవదా 
విశేషములతోం గూడుకొనియున్న సంసర్టయొక్క_ Ss 
కత్వము సాధ్యము. సాధ్య మైనజ్ఞానమం దు సంసర్టవిశే శెషము 

విశేషణము గాన జ్ఞానవి శ నెషణాతయా సంస సస్టవిశే వెవము సెద్ధిం 

చును. వచార్థక రణత్షవకుమున, వదకరణత్వపవమున, శని 

శందనువూనములవలనను, వా క్యార్ధము సిద్ధించుచుండ రగా 

శ్రబ్లమున కనుమానవిధమున స్రామాణ్యము సంభ వించుచుం 

డంగా వృథ క్పాామాణ్యము -లేసందున, శబ్ద మిళ్వర బాధ 

కము కాదని చెప్పెడు వై వె శేషికు లా? కంకింపలా దానికి సమా 

ఛానము. అత్రాచ్యుతె యను గృంథము. 

శ్లో, అనై కా న్హః పరిశ్చేదే సంభవే చ న నిశ్చయః, 

అకాంతా సత్తయా హేతుః యోగ్యాస త్తిరబననా.౧౩ 

తా. పడార్గపతుకానుమానము అనయా “వే పదార్థాః 

తాత్పర్య విషయ మిథస్సంసర్ణవ_న్త నః ఆకాంమోదిమద్భిః పదై 

స్సారితత్వాత్ . ” అనెడు అనుమానము. “సంసృ్ఫష్టా ఏవ” అనే 

పరెచ్భేదమి, అనలా నియమము సాధ్యము చేసినచో నుక 

హపాతువుగల వదార్థములయందు నియమరూపమగు సాధ్య 

ము లేనందున, హేతువు అనై కాంతికము. అనయా వ్యభి 

చారి. సంభ వే చ యనంగా సంసర్లయోగ తే. ఇట్టి యోగ్య 

తను సాధ్యముం జేసీనచో వాక్య లమగు వా కా్టార్ధనిళ్చ 

యము గలుగదు. 
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ద్భతియానుమానము. “ఏతాని పదాని స్యారి తార్థసం 
స్త జ్ఞాన వూర కాణి, ఆ కాంవాదిమ త్తే సత్, పదార్థస్తోర్య 
త్వా ” అనునది. "బాతుజ్ఞానము లేనిచో సాధ్యసిద్ధి గాదు. 
ఆ కాంవమయన, (మ్రతివత్తే త్రయుక్క. జిజ్ఞాస, సంసర్దజ్ఞానేములో 
నిట్టి యా కాంక్ష యజ్ఞాతమె కారణమగును. కావున హూత్తు 
విశేషణము చేయుటకు వీలు లెదు. ఆ నాంతును విడనాడి, 

యోగ్యతను, ఆస త్తని హపాతువి శె సేషణముం “బేనినచో “ఆయ 

మేతి పుత్రః రాజ్ఞః పురువోఒవసార్య తాం” అను నిరాకాంత్త 
వాక్యమరదు హతున్ర ఉండును, సాధ్యము "లేవు. కావున 
హితువు వ్యభిణారి యగును, కాబట్టి రెండవ యనుమాన 
మువలనను ఆర్థనిద్ధి గాదు గాన శబ్దము చమాణాంతర 
మని జెవ్చవలయునని శ్లోక ళాత్చర్యము.- 
మూ. వలే వదార్థా మిథస్సంసర్లవ న్హ ఇతి సంసృష్టా 

వవెతి నియమో వా సాధ్యం; సమ్మావితసం 

రా వాతివా? న రథము 8 అనాపై కృవదకదంబ 

సంతైకనై కాన్తానే. ఆహష్తోక్స్యావి శేషణీయమితి 
చేత్. న, వా క్యార్థ్హప్ర వ తీత ప్రాక్ తదనిద్దైం, న 
ప్యావిప, షు లమృకత్వమాత్ర, త్ర మిపః _వ్పళ్బ్లేన సవతి. 

తం తదు శ్రేరవీ, పదార్థన ంసర్లవ వ్యభిచారాలత్. 

అపి తు రదనుభవస్రామాణ్య ని, న నైతచ్చ 
క్యమసర్వ జైన, సర్వదా సర్వవిషయే సత్యజ్ఞాన 

వానయమితి నిశ్పేతుం, భా) న్తేః పురుషధర్శ 
తాత. 

tiga 
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తా. “పదార్థపతు కానుమానములో సంసర్హ గలవే 

యనునియమము సాధ్యమా; సంసర్ష యోగ్యత సాధ్యమా ! 

అనాపుని చె నుచ్చరింవయబడిన పద స్థారితీత్వముగ ల ఫ్టుటకే ర్త 

త్యాదులయందు నియమరూపసాధ్యము "లేనందున, “ఆకాం 

వాదిమద్శిః వదె దై సారిక త్యాత్ ” అనుహేాతువు వ్యభిచారి 

యగును. వసుటమునకు నేయానయనమునకును సంసక్ల పుట్ట 

వేదో పెతువుగల నా సుబానయనములయందు నియమ 

రూపసాధ్యము "లేనందున, వ్యభిచారి యగును. ఆష్టీ ట్రఘటీము 

నకు ఆ నయనమునకు, యోగ్యత యుండును గాన్న 

యోగ్య తాఘటితౌా హేతువు లేనందున, వ్యభిచారము లేదని 

ఛ్రమింపవలదు. ఆహో _కృత్వమును సూడ “హేతుశరిరమున 

ప్రవేశింప చేసిన వ్యఖచారము వారించినను, వాక్యార్ల ప పతితి 

కంచె. పూర్వము ఆ_ప్పత్వము సిద్ధము గానందున, చక్రు 

కోటిలో ప్రవేశము చేయుటకు వీలులేదు. వంచకుండుగాని 

వానిచే వ్రయు కృమగు శ్చబ్బము చె స్తారితములగు వదార్షము 

లందు సోడ సంసర్షము తేనందున వ్యభిచారి యగును న, 

" అవిప్రలవు క తపము ఆ_ప్పత్వ మనుటకు వలనువడదు. ఈ 

యర్ధేమున వ్రతండు య ఛార్గజ్ఞ నము గలవాడు ఆప్పుడని 

చెస్పవలయును. ఛ్రాంతిపురుప ధర్మ మగుట,  ఇతండు "ఎల్లవు 

డును స్వవిషయములయందు య థార్థజ్లానను గలవాడని, 

అసర్వజ్ఞూలమైన మనము నిళ్చయించుట దుర రభము 

మూ. య శ్ కషచిదా _ప్పత్వమనా _ప్రన్యామ్య_ నీతి న 

శేనపయోం గః, తతోఒస్ీ స్మీన్న రై యమశథ్ఞ్రా_వ్హ 

దితి శీనచిదుపాయేన గ్రాహ్యం “నై తత్సంసర్ల 
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విశేషమవ వశీత్య న్ ంక్యం, ఇ బుబ్ధెరర్థ ర భేదమ క నరేణ 

నిరూపయికువళ। క సత్యాత్ . పదార్థ మాత్రే 
చాభ్రై _న్హత్వనిర్ధా న కించిత్. అనా సాధా 

రణ్యాత్. స్తేషాం సంస్ద. యమభ్రా న్స ప్రతి 

కొక్ళమితి చేన్న. వలేషూం సంసారే ఇక ్వస్యవీవ 
బుద్ధరనిద్దేః, అననుభూతచ రే సృరణా యో 

గాన్, కవనుభవస్య లింగాధినతయా తస్య 

చ విశెవ ణానసిద్ధ ల్వేనానుప వ త్రేరితి, 

తా, ఒకానొకస్థలమం దా_ఫప్పతమును నిళ్చయించ్చి, 

యీరితిగా సర్వత్ర, ఆ _ప్పత్యోము నను మేయించెద మనినచవో 
నిట్టయా _ప్రత్వ మనాప్తునియందుః గనూడ నుండును గాన దీని 

వలన నువయోగము “లేదు. గాన సంసర్లవి శేష పతితి లేనివే 

యాూాయర్థ్యమునం పితండు భా౦ంతుండని యేహముపాయము 

చేతను “తెలుసుకొనుట. దుర్గ కభము, అట్లయినచో వరన్పరా 
శ్ర్రాయ వ్రనంగము సంభవించును. పదార్భములన్నియు ప్ర ప యో 

గసుక ర్క ఫూర్వమందె ప్ర ప తీకములు అవియన్ని యవ సత్య. 

ములు గాన వానియం చా ఫ్టేక్వము నిశ్చయింపంబడు ననినచో 
నిట్టి యా ప్రతయ నా ప్పసాశారణము గాన నిదియు నువ 
యు కము. గాదు. వాక్యమువలన వదస్తారిత పదార్థముల 

యొక్క యోగ్యతవ లె వాని సంసర్లవిషయ'మై ప్రయోక్త కయ 

శ్రాంతుండని నిశ్చాయించుటకు వీలులేదు. కారణము లేనందున 
నట్టినిగ్న్చయ మనుభవరూవమెనది కలుగదు. అనుభవము లేనం 
దున స్మరణరూప మయినదనికూడ చెప్పుటకు వీలులేదు. కాన 
నాప్తో కృత్వము హాతుళరీరములో ప్ర వేళ పెట్టుటకు వీలులేదు. 
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గాన ప్రథ మానుమానములో ప్రథమసాధ్యము సంభ వింపదు, 

మూ. నావి ద్వితీయః; యూగ్యతామాత్రసిద్ధావవి సం 

సన్దానిశ్చయాత్ , వాక్యస్య త బెకఫలత్వాత్ , 

యోగ్య తామా త్ స్వ ప్రాగెవ సిద్ధః అన్యథా 

తదనీద్ధా వాసన్ననా కాజ పద స్యారిత త్వా 

దిత్యెవ హౌతుస్స్యాత్ . తథా చాస్నినా, సిం 

చేదిత్యాదినా స్తారితెరనై కా_న్హః తథావిఛా 

నాం సర్వథా సంసర్రాయోగ వ్రత ్వ్వదితి. 

తా, వాక్యమునకు సంసర్దనిశ్చాయ మే ఫలము. అర్థ 

వత కానుమానములో సంసర్ద యోగ్యతను సాధ్యము? నిన 

మొడల 'యోగ్యుతే సిద్ధించినను, సంసర్దనిశ్చాయము కలుగదు. 

యోగ్యత యనుమానముకంళు వూరమందే సిద్ధిం చెను.అను 

మీతికంకు పూర్వము యోగ్యత సిద్ధించినచో' యోగ్యతను 

హౌతుకోటిలో ప్ర వేళ పెట్టక యాసన్న సా కాంతెవద సారి 

ం తత్వము -పాతున్రుం చేయవలసీవచ్చును. అటులనే హాతువుం 

శేసీనచో యోగ్యత లేని “అగ్నినా సించే_త్తొను వాక్యస్తారిత 

పదార్థమందు హేతు వున్నందున వ్యఖచారి యగును గాన 

నర్జపత. కానుమానము సంభవింవదు. 

మూ. ద్వితియేఒపి ప్రయా కూతురా కాంవూది 

మళల్వే సతీతి. తత్ర శీయమాకాంతా నామ 

న ఆావద్విశేషణవి శెప్య భావః. తస్య సంసర్ద 

స్యభావతయా సాధ్యత్వాత్. . నాపి తద్యోగ్య 

తా యోగ్యతేయైన గతార్థత్వాత్ . 
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తా. “ఏతాని పదాని స్థారితర్భసంసక్షజ్ఞన పూర్వ కాన్ని, 

ఆకాంయోదినుత్వ సత్కి తత్వారక త్య్వాత్ "అను యనుమానము 
హీతుకుకీలోనున్న "మాశాంక్షయనునది విశేవణవిశేవ 

టు సశేషం ప్యభాన మనంగా, విశేష ర్మిర్కా 

ని హ్యసంసర్థ ఇట్టి యాకాంతు వూర్య్ణమందే నీస్టంచును. 
(౮ 

విెేమణవిశే శ్వ్య్యేసంసర్దయే సాధ్యమయినందున సద్ధసాధన మను 

నము సంభవించును. గాన వి 'సణవినే కపి భావ మాశకాం 

కే యనుటకు వీలులేదు. యోగ్యతవలననే గతార్భ మగును 
గాన సంసర్ష యోగ్యత యాకాంతూాయహాప మనుటకు "వీలులేదు 

మూ. నాష్యవినాభావకి, నీలం సరో జమిత్యా దొ తేద 

భావవి వాక్యార్థప్రత్యయాత్ . తత్రాపి విశే 

చేన్న. అహో వి; విమలం జలం నద్యాః కచ్చ వము 

పాపశ్చరతిత్యాదా వాక్య భేదానువవ త్తి పసం 

గాత. నావీ వ వృతివత్తుర్జిజ్ఞాసా, వటో భవతి 

త్యాదా శుక్లాదజిజ్ఞా సాయాం చ 

భవతీ తే కదేశవత్ సర్వదా పం శ్యామర్యవసాన 
జ్ఞాత, 

తా. పదస్తారితపదార్భముల కవినాఫావ మారకాంత 

యని బెవ్వుటకు వీలులేదు. నలం సరోజంి” అను వాక్యము 

లోనున్న నీలపడార్థమునకు, సరో జపదార్భమునకు నవినాఖా 
వము నేక పోయినను కాబ్బబోధ కలుగుచున్నది. “నీలం సరో 
జిమను స్థలమందు గుణ దృవ్యవి శెషములగు నీలనరోజము 

లచే నాకీ _ప్రములగు గుణద దృవ్య సామాన్య ముల కవినాభావ 
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నున్న ౦దున, యాకాంతు. యున్నందున శాబ్దబోధ కలుగు 

నన్న చో “ఆఅహోోే వినులం జలం, నద్యాః కళ్ళే మహీషమ 

కరతి” యను భిన్న వాక్యస్థలమందు ప్ర ప ధమవాక రిఘటక 

నదీపడార్థనునకు ద్వితీయ వాక్యఘుటక “కేవృపదార్థమునకు 

వినాభివము కలదు కాన ఫన్న వాక్యములు గాడ సాకాం 

క్షము లగుటవలన నేకవాక్య్ళత్వ ప, ప సుగమము వచ్చును. గాన, 

' నవినాఖావ మాకాంతు యనుటకు వీలులేదు. శో శ్రాతయొక్క 

రెజ్జాసయ యాకాంత యనీనచో “రక్షః సటోభ సవతి యను 

స్థలమందు ఏక దేళవుయిన “వటోభవతో యను వాక్యమువలె 

సశ్గాదిజిజ్ఞాస యున్న ప్పుడు “పటో భవతి” యను వాక్యము 

అపర్యనసన్న ము గా వలనసినచ్చును. అనగా జిజ్ఞాసతమయిన 

వాక్యార్థబోభకము 'గానందున్క నేక దేశమయిన పటో భవతి 

యనువాక్య మెటుల, నపర్యవసన్న మో యటులనే శుక్లరూ 

పము గూడ జిజ్ఞానీతము గాన దానిని గోచరింపని బోధను 

గార్చి కారణమయినందున శుశ్లాదిజిజ్ఞాస యున్న పుడు ఫఘుటో 

భవతి యనువాక్యముం నాడ నవ పర్య నసన్న ము గావలన్నీ 

2 కిం కరోతి త్యాదిజిజ్ఞాసా, 
జ 

తత్ర భవతీత్యు ప కిం కరోతీ ల్యే మైన పద స్తారిత 

విషయా, న నతుకిం రూవ బ్రిత్యాదిరపి, యచా 

త్కుర_క్ట ఇత్యుచ్య తే, తదా కిం రూవ ఇతే 

పాపి పదస్తారితవిషయా స్యాత్, వతి న కించిద 
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నువపన్నమితి చేత్. వవం, తర్హి చతుపీ, 
నిమాల్య పరిభావయతు భవాన్. 

తా, కేవలము జిజ్ఞాసమ్మాత్ర మాకాంత్ కాదు. మౌ 

మన పదస్తారిత విశ శేషపదార్గమున 'సోవకించు జిజ్ఞాసయే కాన 

పలటుకి యని యుచ్చరించినవు 'జేమిచళూవముః గలది? ఎక్కడ 

నున్నది! ఏమి చెయుచున్న ది? యని జిజ్ఞాసలు కలుగును, 

భవత్కి యని యుచ్చరించినపుడు కిం కరోతి యను జిజ్ఞాసయె 

పదస్తారిత క్రియావి శేషమును గోచరించునది. *కిం రూప 
యనునది శౌదు. ర క్ష యని చెప్పినపుడే కిం రూపః యను 
జిజ్ఞాస వదస్తారితవిషయ మయ్యేని. కావున నీరీతిగా నాకాంక్షా 

స్వరూపముం జెప్పినచో నేమియు ననువవత్తి లేదు, అనినచో 
నీవు కళ్లు మూసీకొని తిరస్క్రింపుము, కాని యిదియె యా 

కాంత గా ని ఇట్టియా కాంత. హీాతునిశేషణముం చేయుటకు 
వీలు లేదు. 

మూ. కిమన్య్యాం జా తాయావమన్వయ వ్రత్యయః, అథ 

జ్ఞా తాయౌామితి, త వథ మెనానయా వ్వఖి 

చారవ్యావ_నాయ హేతుర్విశేషణీయ,, 
మనస్సంయోగాదివత్సత్వామాత్ర, బోవ యాగా 

త్. ఆన _త్తీియోగ్య తామాల్రే ణా విశిష్టస్తు నిశి 

తోవీ న గమకః. అయమేతి వుల. రాజ్ఞః 

పురుహోఒవసార్య తామిక్య్యాదా వ్యభిచారాత్. 

తా. జిజ్ఞాసా రూప మగు నాకాంతు మనస్సంయో గాది 

కమువలె నజ్జాతమగుచు నుపషయోగిం చుటవ లన నిట్ట యాకాం 
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క్ల్షను హేెతుశరీరములో వ్యభి చార వారణముకొణుకు ప్ర వ వత్ 

పెట్టుటకు వీలులేదు. ఆకాంత్ను విడనాడి యాస త్ర యోగ్య 

కలనే పేాతుళరీరములో ప్ర చేశము చేసినచో, సాధ్యము 

లేని నిరాకాంత యగు “అమమకి పుత్ర రాజ్ఞః పురుషో ఒప 

సార్యతా మను వాక్యమందు హట్ వున్నందున వ్యాపి 

వారము సంభవించును. శాన, నన్వయబొధోపయు కృ కమగు 

నజ్ఞతమయిన యాకాంతకు హౌతుళరీర ప వ్ర "నళశము6 జేయు 

టకు వీలులేదు. 

మూ. ద్వితీయస్తు స్యాదవి యద్యనుమానా _న్తరవ_లత్సే 

త్స ద్భా వేపితజ్ఞ-నవై ధుర్యాదన్వయ ప్రత్య యో 

న జాయతే. నల్వేతద స్తీ ఆసత్తియోగ్యతా 

మాత్ర ప్రతిసంథానా దేవ సాకాంతుస్య సరర్షత్ర, 

వాక్యార్గపృతర్థయాతి , నివృత్తాకాంతుస్య చ 

తదభా వాత్ 

| తా, “పర్వత వహ్ని మాక భూమా”దిత్యాదిస్థల 

మందు ధూమరూపేహాతువునందు వహ్నివ్యా_ప్పి యున్నను, 

నావ్యా_ప్రియొక్క_ జ్ఞానము లేనిచో ననుమితి కలుగదు. అటు 

లనే యాకాంయయున్నను తద్దానము లేనిచో నన్వయబొధ 
క్ష్ 

కలుగనిచో నాకాంతోజ్ఞనము వాశక్యార్థబోధలో కారణా 

మని చెప్పుటకు వీలగును. గాని యటు లాశకాంటోజ్ఞూనము 

"లేకపోయినను నాకాంతృయుండి యాస త్తి 'యోగ్యతలయొ 

ర్క జ్ఞానమున్న చో వాక్యార్థబోధ కలుగుచున్నది. ఆకాంతే. 

శేనిచోం గలుగుట లేదు. ఆకాండ యుండుటయే యావళ్ళ్య్య 
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కము గాని దాని జ్ఞానముతో నవసరము లేదు. కాన నా 
కాంత్ జాతమై కారణము కాదు. కావున నాకాంహోొఘుట్రశ్ర 
మయినదానినీ హితువు చేయుటకు వీలులేదు. 

మూ. కథ మేపనిక్పయః సాకాంతు వవ వ్రత్యెతి, న 
తు జ్ఞాతాకాజ్ఞ బతి చేత్. తావన్హాత్రేణోప 
వత్తా వనుపలభ్యమానజ్ఞానకల్పనా నువవ త్తేః. 
అన్యత్ర, త థావర్శనాచ్చ, యథా పీ దూరా 

సం ప్రసామాన టిక్ఞసతే గ బాయమితి, ప్రక్యా 
ఎస్టాణురయమితి వ్ర ఫ్రతిత దాస్య జ్ఞాతు 

మహామిచ్బామిాత్యను వవనాయాభా వె వ్ 
న్థాణురయమిత్యర్థ ప్ర త్య యో భవతి. తథేవః 
ప్యవి శెహోడి( శపోవస్థాన కాలే సంసశ్రావగతిరేవ 
జాయక్కే నతు జిజ్ఞాసావగతిరితి, 
తా. ఆకాంత్ యుండుటయీ యానళ్యకము. దాని 

జ్ఞాన మవనరములేదని నీవే నెటుల నిళ్చయింపవంబడినదని యా - 
శొంకించుటకు వీలుబేదు. శీ పై "ఈర్వి కృస్ణ లమందు దూరముగా 
నొకవ్య కీని జూచి యిది యేమని జిజ్ఞాసగులవాండయి యా 
వ్య_క్టి సమీపమునకు వెళ్లి నవీదవ నిది స్రాణువుు యనుజ్ఞానము 
కలుగుచున్నది. కాన్ని దీనిని తెలుసుకొనుటకు నె నిష  యించు 
చున్నా నను ననువ్యవసాయ రూపమగు జిజ్ఞాసయొక్క_ జ్ఞానము 
చేదు, పట్టిస్థలమున గలుగు “ఆయం స్థాణుకి అను జాన 
ములో జిజ్ఞాస యజ్ఞాతమయి యొటుల  నువయోగించు 
చున్నదో వ్రకృతమునం గూడ నజ్ఞాతమయిన యాకాంతవల 



తృతీయ స్రబక ము, నికి ఖ్ 

ననే యన్వ యబ ధ యుపపన్న వమగుచుండలా వమాణము 

శేనందుననుు వి చేషము "బేనందునను, నా కాంచోట్టోనమునకుం 

గారణత్వము లేదని నిళశ్చయిం చెదము. “వికె లేపోపస్థాప న కాలే, 

సంసర్ల వత యోగి పదార్థస్మ రణకాలే సంస కా వతిఖే వా క్యార్ధ 
బే సనుప బట్టి జిజ్ఞాసయొక్క_ జ్ఞాన మవసరమువేదని నుర్భము. 

మూ న చ విశెపోవస్థాపనాళా ప్రవ జిజ్ఞాసావ వగతి; 

వ్ర కృతోపయోగినీ, "తావనా న్మాత, న్యానాకా కాంత 

త న వైరస్ పృయమై కాంతికో 

సార్య తామితి శృణోతి, తరాపా కాండ 

మతే సత్ పదకదంబకత్తం న చ స్థారితార్థ 

సంసర్లజ్ఞానపూ పూరక త్వమిత్. 

తా సంసర్ష విశేష ప్రతియోగి పదార్థన్మ 

పదార్థ జిజ్ఞాస యుడవలెసో 7 అట్టిస్తరణ రణ బ్ ్శూర్వమంచె 

యులవలినా?.... న. వ. ఉం 

2.౪.౪౪ గురుం అను శొబ్బ ప్రయోగము శేసినవిదప వళ్ళే 

పదస్తారిత దర్శన క్రి యయంమో ఘుటకర ,కోష్షిసంసర్ల ర్ల పృతయము 

జిజ్ఞాస లేనిదే కలుగుచున్న ది. కావున మొదటిపత్నము సమంజ 

సము కాదు. పదస్తారిత వి శెషవిషయకజిజ్ఞాసయే యా కాంతా 

రూపను కావున వూర భావియగు నకేముుణ క్రియావిష 
29 
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యకమయినజిజాస యాకాంశయని చెప్పుట సమంజసము 

కాదు.” 

జిజ్ఞాసాయావమగు నా కాంతయొక్క_జ్ఞానము వా క్యార్థ 

జానములో హౌతువయిననుు ఇట్టి యాకాంతును హేతు 

విశేషణము. చేసినచో వూర్యానుమానము వ్యభిచారియే 

యగును, బట్టను ఒకు య రాజ్ఞః పృరుహో 
అన 3 ॥ | బా లో - 

ఒవనావ్య తాం అని యుచ్చరింవంగా శత అన్నాన క్టుండై 

“రాజ్ఞి వురుపో౬పసార్యతాం” అను మూండుపదములనే 

వినె ననుకొనుండు. అట్టిచోటకూడ ఆకాంతూది త్ర, యోవేత 

మగు హేతునవున్నడి. గాని రాజపుకుషులకు పుత్రాపసరణము 

లతో సంసర్రానగతి ఫూర్వకత్వరూవ మగుసాధ్యము చేదు, 

కాబట్టి వ్యభిచారి గాన, శబ్లపతు కానుమానము నిస్టుష్టము 

గాదు. 

మూ. స్వాదేతత్ ; యానత్సమభి వ్యాహృత కేన విశే 

షిలె పాతొ నాయం దోషః. తథావిధస్య వ్యఖి 

చారో దాహరణాసంస్పర్మాత్. కుత స్తర్లిక్షత్పయ 

టా ర్ల Wn వ నళ జు zt cs రు పదశ్రావిణకి సంసర్ష పృత్యయః? ఆలిజ్ఞవవ లింగ 

త్యాథ్యారోపాత్ . వతావానేవాయం సమధి 

వావోర బ్రతి తత్ర శోతురభిమానః. న తత్త్రం 

దేహేపి శ్రుతానురూప సంసర్రావగమాత్ , 
భవతి హి తత్ర ప్రత్యయ న జానే కిమవర 

మనేనో కృమేతావదేవ శ్రుతం, య ద్రాజ్ఞః 

ఫురుహోఒవసార్యతామితి, భ్రాన్తిరసా వితి చేత్ . 
న తావదసౌ దుష్ట్రేంద్రియజా. పరోతాకార 



ర ఆ ue) తృతీయ స్తబకము, 

త్వక్. న పింగాభాసజా, లింగాభిమానాథా వే 

2ఒవి జాయవూానత్య్యాత్ . 

శౌ. సమభఖి వ్యాహృతవదములు యెన్ని యో వాట్లన్ని ౨టి 
అ ధా జ 

ల nm ౬ 

యొక్కి_ సమభివ్యాహరరూవపమగు  యాకాంతుత్ గాడిన 

పదార్భస్థార కతమును హేతువు జేశినయడల “రాజ్ఞః వుకుపో 

ససార్య ళా మను వాక్యమందు హీతువు లేనందున వ్యఖిచా 

రము లేదు. అళ్లనచో కొన్నివదములు విన్న వుడు సంసక్ష వ 
యద. మయి నే 

త్యయము యొటులంగలుగుననిన వో వీింగముగాని దానియందు 

లింగత్వభ్రాంతివలన నే గలుగును ఇట్టి సమభివ్యావోర మే నావే 

వినంబ జెనని శ్రొతకు యభఖిమానమని జెవ్వుటకు వీలు లేదు.యావన 

తేద సమభి వ్యాహృతత్వసం దేహమున్న ను సంసర్ష్మపృత్యయముం 

గలుగుచున్న ది, శాంతి కారణము లేనందున లంగత్వ బ్రాంచికి 

యవకాశ మే లేదు, వాక్యములో నున్న కోన్ని పదములను 

చినిన భా నిక్? గలుగు సంసర ప్ర తస్టియము _బ్రాంతియనుటకు 

వీలులదు. ఈ సంసర్ల ప్రత్యయము దు స్థం ది యజన్య్థమా, జా 

లింగా భాసజన్యవమా, పరోతుజ్ఞాన మగుటనలన దుష్ట్రేం ద్రియ 

జన్య మనుటకు వీలులేదు. లింగాభిమానము వేకపోయినను 

గలుగుచున్నందున లింగాభాసమువలన గలుగునన్న వతముం 

గూడ సరిగాదు. 

మూ, ఏతాదృక్పదకదమృప్రతిసన్టాన మేవ "తాం జనయ 

వీరి చేత్ . య ద్యేవ మేత దెవాదుస్ట్రం 

జనయ లేన వారణీయం వ్యా్పి 

వినాపి తస్య సంసర్ల ప్రక్యాయనే 

ఛారణాత్ . చకురాదివతి . 

నే 

ee) ల ద (0 
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తా. కొన్ని పదములయొక్క_ లగ హణ రూవదోవ్ష 
దూపితా మన కొన్ని వ వదనము లయొుక్క_ ప్రశ్సంఛానమే క్రాంతి 

రరూవమగు సంసక్ష వృతయమును గలుగంబజేసిన దనినచో, ఆ 
తకు దోవషవాూానమె వినలుడిన వద ములయొుక్క సమఫ్రీ 

వ్యాహార జ్ల్ఞైనమువలన నె అ,ఫ్రాంతిరూవ కమగు వాక్యార్థ 

ర్రర్థునము గలుగుచుండంగా దానిని యెవరు వారించెదరో 

ఆ బాకా రప (ప్రకన్టియమును వ్యాప్తి పతనం థానము "లేక్ష 

పో యునన * వక్రురాదలవలె నజ్ఞాయమానమై ఆకాంతూద్ర 
ర ఇ ~ ఎదవ ఆ గద జ కస రయ సన సహాత మైనళ బ్లము సమర్థము గాన వాక్యార్థ ప్రళ రియ మను 

ద షల న అ 0 అలు అల 
వమునా నాగగ్టవ తత్ర సంసర్ద పృతర్టియః అనంసన్హా 

ర్రహామూర్రర క తు తథా న్యవవోరణలి చేత్ 

"తా. యౌావత్సమభి వ్యాహృతత్వ సందేహమున్నను 

సదా సము లేనివానికి సంసర్హ్ల వ ప వ్రృత్యోయముం గలిగినచో, 

క నుమానవిధయాస్రామాణస్టైము లేదని జెప్పవచ్చును 
స్వ వత్యయ మే గలుగదు. లేనిచో సంసర్ల వవ వార మెటు 

లనినచో అసంసన్తా గ్ హామాం శ్రే ముననే సంసర్షవ్యవహోర 

ముపవన్న మగుననీనవో సంస్టోజ్డూన ఫూర్వకత్వము లేని 
యనా_ప్పవాక్యమందు యావత్సమభి వ్యావ తక్వే ఘటిత మైన 

"హీతువున్నందున వ్యభి చారి యగును, 



_ప్పతషసార్టినై కాంత్ శా క్రో పకృతవిషయె 

లా _ప్పక్వసిద్ధౌ సంసర్షవి శేషస్య స్రాగేవ నిభ్య 
ద్రుష్టగామాదక్యు క కం, 

తా, ఆసంసన్రా గో పహూమాతఫ వూ ప(కెత (మే సాధఇిము 

కాన వ్యభి చారమున కవోకాశళము "లెదనినచో స సంసక్షసిప్ల ₹ 

పోవలనీ వచ్చును. ఆ _ప్రవాక్యస్థలమందు సెస్టంచునని జెపుటకు 

వీలుపడదు. సకషవిషయములయం దా _ప్పత్షనిద్ధి లెదు. వదో 

విషయమున రమా ప _ప్పత్వ మనా _ప్తవాకనా థా థఛావణము 

విషయమున యా _ప్పతేరము సంసర్లజ్ఞా నాన నంతరము నసీదించున 

గాన శబ్బవతు, కానుమానము సరిగాదు. 

మూ. నచ సర్వత్ర, జిజ్ఞాసానిబస్ష నం; అజిజ్ఞాసోరపి 

వాక్యార్గప్క వ క్యయాత్ ఆకాంతాప "ర్ల స్పర్థ్సి 

ధక? జిజ్ఞూసాం సలి యోగ్యతా, సాచ స్తారిత, 

తదాకీ ప్రరవ్యారవినాభావే సతి, శోతరి. తదు 
త్ప్పాద్యసంస శ్రావగమశ్రాగ భావః స నళైపా౭వి, 

జ్ఞానమ వేత లే, ప్రలోయోగినిరూప పణా౭ధీనని 
వణత్వాత్ . తద భావనిరూపణస్య తస్య చ 

విషయనిరూవ్య తాడిత, 

తా. పూర్వము ఆకాంతు యనలా జిజ్జాసయనియు, 

నిట్టియా కాంత స_త్తయా (అనలా నజ్జాయ మానమై “పోతు 
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కగును గాన ేాణతువెేేవణము చేయుట సంభ వించదనియు 
చెప్పంబడెను. అప్పుడు జిజ్ఞాసరూపమగు నాకాంక్షయే కాక 
ఇముంగాదని చెప్పబడుచున్నది. జిజ్ఞాస "లేనివానికిలనాడ 
సంసర్ల పృత్యయముం గలుగుటవలన జిజ్ఞాస కారణమే గాదు. 

అమైనో నాకాంచుపదమున కర్థ  ువునలా బ్జ్ఞాసా 

యూగ్యతమయే యా కాంయావదార్గము. 

పద స్తారితమునకు నాప్లో | వదస్తారితముతో గాని వదా 

'ముతోగాని యవినాభావ మున్న ప్పుడు (శొతకున్న 
సంసర్ల ప్రత్యయముయొక్క_ _ప్రాగభావరూవమే యోగ్యత, 
“సనం పచతి”” అనుస్థలమునంము పచథాతుస్తారిత మైన పాక 

క్రియకు న నోదన పదస్తారిత రీదన రరూపకారక మునకు నవినా 
భాన మున్నందున నిదా యేకవాక్యము. “నీలంసరోజి” మను 
స్థలమునందు వద స్టారితనీలమునకు సరోజమునకు నవినా 
భావము "లేనందున విశేషము చే సామాన్య మాకీ ప్పము. 
నీలముచే గుణసామాన్యమును సరోజ రూవవి శేష్యముచే 
ద్రువ్యసామాన్యుము నాతీ_పఫ్రము. కాన గుణ దృ వ్యముల 
కవినాభావ మున్న ం౦దున దీని “కేక వాక్యత్వము నిర్భహీంచును. 

శ్యోతయందుండెడు వ_క్టచే నుచ్చరించయబడ్డ వాక్య 
ముచే ను నిట్ట సంసర్షజ్ఞానముయొక్క_ ప్రాగ భావమే 

యోగ్యత యనంబడును. ఇట్టియాకాండకు -పసతువిశే ఇషణ 

తము లేనందున ననుమానము సంభ వించదు. 

Sf 

ఇట్టిప్రాగ భావము అజ్ఞాతమై కారణము గొని జ్ఞాతమై 

ణము యూదు. ఇట్టియాగ్యక = -హేతువెేేషణ మెనచో 
చంక ప త్య ములో సంసన్హావగమస్రాగభావజ్ఞాన మవేతీ, 
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గను. అభావజ్ఞానము ప్ర పతి యోగియైన సంసర్రావగమముయొ 

క్కజ్ఞూనము నవీతీంచును. వ్తప్ సంసన్హావగతి. నచేకీంచును. 

శాన నన్ఫ|్టోన్య్యా శృయము వచ్చును, ప్రాగభావ మజ్జాతమై 

సంసర్ల ప వృత్యయములో నువ ఇాగించున గాన హాతువిశేవ. 

గమనము జేయుట సంభ వించనందున ననుమానము చే వా కృస్టిర్ధ 

ప్రత్యయ మువవన్నము గానందున ళబ్దమునకుం బ బ్రత్వకోను 

మ్రూనములకువలె వృథ క్పాామాణ్యము [| రంచవలేను. 

వూ. ప్రాభాక రాస్తు; లోక వేదసా థారణవ్యుత్పత్తిబ లే 

నాఒన్వితాఖిథానం పృసాధ్య వెదస్యాపారు 

పేయతయా వక్షృజ్ఞానానుమానానవకాశాత్ ; 

సంస సై న్ బ్రనైస్టవ స్వాతంత్ర్యైణ స్రామాణ్య 

మాస్థిపత, లోశే త్ననుమానతేవన వ_క్టృజ్ఞా 

నోవసర్ణనత యా సంసర్దసిద్దేరన్వితాభి ఛానబలా 

యాలేవీ వ్రతిపాదక ల్వేఒను వాదక తానూ 

తం వాక్య న నేతి తి నిర్హి తవ_న్ట తదతిస్థవీయః. 
Wy 

"తా ప్రాభాకరులు వై దికళ బ్బమునకుం బృథ పనా 

ణము నంగీకరించి లౌకికశబ్దమున కనుమానమందే య 

ర్భావము నాళంకేంచునన్నాకు న
 

వేద మపౌరుషే , స్వతఃప్ర, పమాణము. వై దికళబ్ల 

ములు శ క్లిచే వన్నిరత్వముల నే సేదించును. అపౌపషేయ 

ములు గనుకనే వ _కృయొక రైక న మవసరము లేదు. _సంసక్ష 

యందుంగూాడ శ క్రి యున్నందున న్ _క్థివలననే సంసర్టమును 

బోధించుటవలన స్వతఃస్రామాణ్య ముండును. లౌకిక శబ్దములు 
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చును కాన నను 

వ్యా ప్పిస్ఫృతివిలమ్బున లంగసై షవానువాధిలా. ౧౪ 

తా. వేదమందు క్లప్తమెన సామ్యగివలననె తాక 

వాక్యమువలనంగనాడ నన్గయబోధ గలుగును. ఆటుల్వ 

గానిచో ననువాదకత్వములనాడ లౌకికవాక్యములకు లేక 

పోవలని వచ్చును. ఆకాంయోదులత్ గాడుకొొన్న శ 

జ్ఞానముకం కొం బూూరమున వ్యాప్తి సృృతిపక ధర్మజా తాజ్ఞాన 

ములు "లేకపోయినను లెకక వాకముంనాడ పెదతుల 

మగుటవలన వా క్యార్థ్మప్ర త్య యము విలంబము లేకుండం. గల్లు 

చున్నది. ఇ్రటులున్న ను లౌకిక వాకిముల కనువాదక త్వ మంగీక 

రించినచో వెదమువలనయగూాడ వా క్యార్థ బోధ గలుగక్ర మహాశ్వ్వ 

లనీ వచ్చును. దీనికింనాడ నను వాదకత్వము రావలసీవచ్చును, 

శబ్దస్థలమందు వ్యాప్తి స్తరణలేనిదే యవిలంబనముగా శబ్దము 

బోధేకము. అనుమాన స్టలమునందు వ్యాప్తి స్మృరణగలిగినవీదపం 

గలుగవలెను. విలంబ “మున్న ందున ననుమవూనమే యను వావక్ష 

మని చెప్పవలసి వచ్చును. కాన వై దికళ బ్బమువ లె లౌకిక 

శబ్దముంగూడ పృథక్చ్య్రమాణ మే గాని యనువాదకము గాదు, 
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పారు షేయములు. “లౌకకశబ్దాః తాత్పర్యవిషయస్తారితార్డ 
. Dee . కాట న_క్తృృయ ఖార్థజ్ఞనపూర్వి కః, ఆకాంతే్షి 

రకక్వాత్ .” అనెడు ననుమానమువేత్రనే 
టాలీ 

నామ ది 
ను 

లాళంకించుచున్నారు. కాని యది సమంజసము గాదు, 

శా. నిక్లీతశ కేర్వాక్యాద్ది ప్రాగేవార్థస్య నిర్లయే, 
వ్యా పిస తివిలన్సున లింగ స్వైవానువాదితా. ౧౪ 

తా. వేదమందు క్ల_పమైన సామగ్రి వలననే లౌకిక 
వాక్యమువలనంగూడ నన్వయబోధ గలుగును. ఆటులు 
గానిచో నను వాదక త్యముంగూాడ లె "కక వాక్యములకు లేక 
పోవలనీ వచ్చును. ఆకాంతమిదులతో (6 గూడుకొన్న శబ్ద 

జ్ఞానముకం ళు: బూర్యమున వ్యాప్తి స్థృతిపత ధర్మ తాజ్ఞాన 

ములు బేకపోయినను ల "కిక వాక్యముంాడ వెదతుల్య 

మగుటవలన వా క్యార్థ్మప్కృతయము విలంబము లేకుండం. గల్లు 

చున్నది. వటులున్నను లౌకిక వాక్యముల కనువాదకత్వ మంగీక 
రించినచో వేదమువలనలనాడ వా క్యార్ధబోధ గలుగకపోవ 

లసి వచ్చును. దీనికిగనాడ నను వాదకత్వము రావలనీవచ్చును. 
శబ్బస్థ్టలమందు వ్యాప్తి సృరణలెనిబే యవిలంబనుగా శబ్దము 
బోధకము. అఆనుమూ నస్థలమునందు వారి ప్పి స్మరణగలిగిన పిదప 

గలుగవ లెను. విలంబ మున్న ందున ననుమానమే యనువాదక 

మని చెప్పవలసి వచ్చును. కాన వైదికళ బమువలె లౌకిక 

శబ్బముంగూడ పృథక్రమాణమే గాని యనువాదకము గాదు, 
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శీయా నమ నస్ట్రీ లింగ కు: పరివూన్లో ర సృవగశే 

నిెరెయం? అన్యాయ;  పాెగేవన పతితః 
3 dీ ౬! wy 

తా. ఆకాంమెదులతో. గూడుకున్న సద పృతయోాగిక 

(ఇాఖిథానళ కి వతిసంథానమే వేదస్టలమందలి వాక్యార్థ 

రన గ సామి. ఇట్టిసామ గి లే తెౌకిక వాక్టస్టలమంచం 

సచేషీత ను శేష. అనుమాన స్థలమందు వాకస్టమందు 

స్వార్ధవిషయక  జ్ఞానానుమానముకి నళ నద్దాభి భాస శి 

జలుసుకొని వాక్యమునకును వ వక్త య థార్థజ్ఞ' 

మునకును వ వ్యాప్తి విని నిక్సయించన వలెను. అట్టనచో విలంబశారి 

యగు లింగము చే నిశ్చయించందగునది ఊోమిగలదు 1 1 వాష్టప్పి 

సృరణకంశుం బూర్వవందె సంసర్టమ, , త్య్వయముం గలుగు 

చున్నది. ఆలోచించగా వ్యాపి స్మర సాడివిలంబముచే నను 

మితె విలంబమగును గాన వాక్యముచే సిద్ధించిన సంసర్టము 

నకు సాధక మైనందున ననుమానమునేే యేనువాదకత్వము 

య. 

JCA 

1. 
న 

ర్ట 
bo Gh 

3d 
1 J 
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రవపత్నయోా న సాత్, తదభావాత్, న చ 
భీడాని ఫీ 
లో కేనా నేక్టేన పదాని యేన శ_క్ట్వెచి 

తేషైం స్యాత్. 

తా. లౌకిక వాక్యమునలనం గలుగు నర్గ పృతకియము 

వ_క్షయొక్క. యా_ప్తత్వనిశ్చాయము నవేటీంచును. అది యను 

నావళ్య్ళకమని యాశ ంకింవవలదు. వెదవాక్యములు పారుషేయ 

ములు గానందున వ క్షయం దా_ప్పత(నిశ్సయము లేకపోయి 

నను వా క్యార్థ వ్ర త్య్యయముం గలుగుచున్న ందున వ_క్షయొక్క. 

యౌా_్తత్వనిశ్చయ మన వేతీత మనినచో నీరీతిగ వ్యభిచా 

రము సంభవించును. వేదములో నెయేవాక్యములు కాన 

వచ్చుచున్నవో లోకములో గూడ నాయావాక్యములే 

గానవచ్చుచున్న వి. కాన శక్షివై చిత్రము లెదు. కాంబట్టి 
అనుమూనా వేత లేదు. 

మూ. అనాపోకై న్యభిచారదర్శనాత్తుల్యావి సామీ 

సంబేపేన శిథిలాయశే ఇతి చేన్న.చతు రాడా 

వ్యభిచారదర్శనేన ఫోంకాయామవి సతాం 

జ్ఞానసామ గృీత_స్తదుత్చ త్తిదర్శనాత్ . 

తా. వ_క్షయొక్క_ యా _ప్పతషనిక్స్చయమును వాక్యార్థ 

పతయ మవేథీ.ంచనిచో వాక్యమం దాప్తూ క్రత్వసంళ య 

మున్నందున వాక్యార్థ పృత్యయము( గలుగదు. స్థాణు పురుష 

సంశయ మున్నపుడు చమున్నెటుల నిక్వాయకము గాదో 

యటులనే యాప్తోక్సత్వా నాప్తోక్షత్య సందేహ మున్న 
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పుడు శోబ్దము వాశక్యార్ణ వ త్యాయకము గానేరదు. కాన 

నా ప్తత్వనిళ్చాయ మూవళ్ళకమని యాశంకింప వీలులేదు. 

గమానవిషయక సంశయ మే వతిబంధక ము. సం చెహవమా_ప్పత్వ 

మును, అనా_ప్పతషమును గోచరించును. ఇట్టి భిన్న విషయకసండే 

హమున్నను వాక్యమువలన నర్గ పృ త్యేయముం గలుగును. 

కలుగదనినచో చమయుస్సునందుం బ్రమాజనకత్వా ప్రనూజనక 

త్వసంటెహ మున్న పుడు చముస్పువలన జ్ఞానసామాన్యునామ 

గిచేం ,బ త్యతముం గలుగకపోవలసి వచ్చును. కాన, తద్దర్మిక 
Uy టి 7 థా 

విభిన్న సంశ యము దానివలన గలుగు జ్ఞానము గూర్చి వళి. 

బంధక మనుటకు వీలు లెదు. 

. 4 a లయ న్న 
వా జ్ఞాయమానస్వాఫాయం విధిర్యత్సం దె హే సతి 

నిశ్వ్చాయకం, యథా లీబ్బమ్, చమరాది తు 

స త్తయేతి చేన్న. వాక్యస్య నిశ్చితత్వాత్ , ఫల 

పామూణంసంబేహసష చ ఫలో త్తర కాలిన 

త్వాత్ . ఆపనే కత్వస్య చార్భ ప్రత్యయం పృత్య 

నంగత్యాత్ . లోశేపి చా _ప్పక్యానిక్చయేవి 

వ్ర త్రీలేే భవతి హా వేదానుకారేణ 

వఠస్ధమా నేషు మన్నాది వా కేషం అపారు మె. 

యళ్యాభిమానినో గౌడమిామాంసక స్యార్థ 

నిశ్చయః, న బాస భ్రాంతిః. పారు మేయత్న 

నిశ సాయదశాయామపవీ తథా నిశ్సయాదితి. 

వాశ్యర్థ 
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బంధకము గాక పోయినను, వాక్యము లీింగమున లె జ్ఞాతమై 
ట్ల ల ad లా, శ రు 

యర వ త్యాయకము గాన సందెవా మర. ప తితిలో. ఎ థ్ ష్, డి 
బంధకమని  యాళంకింవవలదు. ఈసందేహము. ౧. సాక్ష్య 

మందా ? ౨. ఫలస్రామాణ్యమందా ? 2 2, ఆపో _క్రత్వోమందా ? 

వాక్యము నిశ్చితమగుటవలన వాక్యస్వరూవ వసంళయమే లేదు, 

వాక్యా ర పత త్య:యముం గపిగినపిదప దడానియందుూం గలుగ 

ప్రామావ! సంశ్యము సంళయముకంళశుం బూ బూూర్య్తమందుండు 

అ 

వ్రర్ధజ్లూన పృతిబంధకము గానందున, రెండవవశ మనుష 

సన్నము ఆపై ' కృత్వనిళ్చాయము వాశక్యార్థ ప్ప కు త్టయములో 

నువయోగించనందున మూండ వపశు ముగనాడ సరియైనది గాదు, 
వెదస్థలమం దాప్తా క్షత ప తీతి యంగము కాకసోయినను, 
లెక్రిక్ర వాక్యస్థలమం దవేకీతమని చెప్పుటకు వీలులేదు. ఉభయ 

మును దుల్భమగుటనలన లకక శబ్దస్థ్టలమందు ఏంగనాడ నాప్టో 

_కృత్వనిళ యా వక్ష యనవసరము. 'స్వామునలె స్వరములతోం 

బఠించు మన్యాదివాక్యమం దవారు చే మెయత్వనిళృయముం గల 

గొాడమిీవమాంసకునకుం గూడ నర ప ప్రృత్టయముం గలుగు 

చున్నది, కావున నర్మ ప్రత్యయములాన నావ్లా క్షత ప్ర ప తితి 
యంగము గాదు. హవ మెయత్వనిళ్చయ మున్న వుడును 
వాక్యార్థ ప్రతీతి గలుగుచున్నందున వారలకుం గలుగు నీ 
నిశ్చయము శాంతెయనుటకు వీలులేదు. 

మూ. స్యా బేతత్ , నాప్తో క్రతమర్గ వతీతే రంగమితి జి తానా క్. 

ట్రూమః. కింత్య్వనాప్తో కృత్వళం కానిరాసః, సచ 

క్వచిదపారు మేయత్వనిశ్చయాత్ , కచిదాప్రో 
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ఎమి 

యత్వస్యా వతీతా సందేహ వా వేదవాకాళ 
ఫి 

ది దితపదార్థనంగ లెరర్థ ప్రః నయవీ భవేత్ స్ న్ ర్ల ప్రతషియవివ న భ వెత, 

భవన్నపి వాన శ్రష్టోయః? 

తా. వాక్యమువలన. లుగు నర్భ ప్రతితిలో నాప్తో క్ట న 

త్ర మంగమని (సామౌదుపకారమన్సి వః కట్ లేదు. మెరేమన 
అనాప్లో క్షత శొంకానిరసనములో నుప యోాగిరిచును. కొన్ని 

లములయం దపారుమే పయత నిశ్చయమువలననుు గొన్ని 

లములయం దావైకృత్వ నిశ్చీయమువలనను శంక నివ ర్షిం 

చును. కాన ననాప్తో కృత్వ శంకానిరసనదాగరమున నాప్తో క్ష 

త్వనిళ పోయ. ముపయోగించు ననినచో వేద వాక్యమువలనం 

విత రిల 

బదపడార్థసంగతి గ హమున్న పుడు అవారు మేయత్వనిళ్చ 

యము లేనప్పుడు గాని అనాప్తో క్షృత్వసందేహ మున్నష్పుడు 

గాని వా క్యార్ధబోధ గలుగదనెదవా 1? కలిగినను నావాశకార్ట 

రప ప వ్రతస్రయ మప్రామాణ్యళశం కొక లుషితేముం గాన వమాణ 

స్ స్వేకరించమనెద వా. 

మూ. పథ మె సత్యాదయ ఏవ వ్రమాణం. న చాసం 

సనగ పూ తడానీం సంసర్టవ్యవవోరొ, బాధ 

కస్యాతేర్థి_న్త నమభావాత్ . తథాపి తత్క_ల్బ్పనా 

యామన్వ యో చ్చేద ప్రసం గాత్ , ద్వితయేత్వ 

శ్ర ద్ద ప పృత్యతునన్ని మిత్తాం తరాన్నివ_ర్త ర్త ఎప్టితి 

శే యది లోశేపి తథాసార్థిదవి శేపాత్. 

my 
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తో, వ్య _స్పపుందూప.ణాళంతై స్థా ఎరత త్యాత్సటైరమోా, 

అన్వితా ఇతి నిక్షతే వేదస్యాపి నతత్కుతః ౧౫ 

తా. ప్రథ వశమున ననగా నవారు వేయత్వనిళ్చ 

యము శేనవుడు గాని దానియొక్క సందేహ మున్న వుడు 
గాని యితేకసామ గ యంతయు నున్నను వా క్యార్గబోోధ గలు 

గదన్నవతమున 'హశ్యాక్షబోధ గలుగదనుటలో శపధమే 

ప్రమాణము గావలనీవచ్చును. శొతకు సంసర్షన్యవహోరముం 

గొలుగుచున్న ందున నాస్టలమందు ౪ సంసర్హ వ పృతర్ణయముయొక క 

సద్భావమునే యూహింసేవలెను గాని 'దనియొక్క. యభా 

వము నూహించుటకు వీలు లేదు. అనాపో కత రూవబాధకము 

"లేనందున, నసంసన్రా గ్ర హూనుంటబె సంసర్లమను వవవోరముం 

గల్లునుగాని సంసర్హవ్ర త్యయ ముం నలుగుట. లేదనిన సర్వత్ర, 

బ్రటులనే చెప్ప వీలగును గాన సంసర్ష ప్రత్యయ మె చేకపోపేలపే 

వచ్చును సంసర్ల పృత్టయా జనక మైనందున న్ బ్రమునకుం బ్రామా 

ణృవిలో పము వచ్చును. చరెండవపకుమునం దచదనలా వా క్యార్ధ 

ప్రతితిం గలిగినను దానియం దప్రామాణ్యళంక యుండునన్న 

పక్షమున వెదవాక్యమునలనం గలుగు వాశక్యార్గబోథయందు 

నితేర కారణములవలన న నప్రామాణ్యశంక నివ ్ రించీనచో లౌకిక 

శబ్బములుగూడ నట్టివె గాన నిక్కడంగాడం బ్రత్యవేమందు 
వలె నివర్తించును. 9 ట్లంగీకరించనిచో లౌకిక వాక్యములకు 
ననుమానసీద్ధమగం సంస కాను వాదకత్వ మే యంగీకరించినచో 
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“చేదముం గూడ నట్టిటె గాన దానికి గూడ ననువాదకత్వము 

స్వీకరింపవలసీవచ్చును. ఈయాశ యమునె వెన్ల్ కము న్య _క్తిక 

రించుచున్నది. “ఏ అవదార్థాః మిధ స్పంసర్టనంతః. ఫురుషదోష. 

శం కానూన్యు వదస్తారితత్యాత్ .” అను ననుమాససిద్ధ సంస 

క్రానువాదకత్వము లోకములో నున్న శ బ్దములకు స్వీకరించి 

నచో వేదమునకుంూడ నటుల యనువాదకత్న( ముండదా? 

అని దానియర్థము. - 

మరా యదా హృ్యపౌరు వేయత్వనిశ్చయాత్నాాక్ ; 

వేదో న కించిదభిధ త్తే వత్ వతు తదాఒ౬ఒప్లో 

_కృత్వనిశ్చ యో _త్తీర కాలం లోకవబ్వె దెప్యపా 

రుసషేయ త్వనిళ ప్ప యాత్సేశ్చాద నుమానావ తార. 

ఇ్రయాం స్తు విశేహ్కు యదత్ర, పదార్థా నేవ పతీ. 

కృత్య నిర_స్తప్రుందోహాళం కై రా కాంయోదిము 

ద్భిః వదె స్నారితత్వాదావ్లా కపదకదంబక సారిత 
షా ద్ర గీ జంటల దీ 

పదార్గవ త్ సంసర్లవఏ వాహత్య సాధ్యజబుస్థన్యవ 

హిత స్టిషతరత్రేతి పలతొ న కళ్ళిద్వి పు ఇతి. 

తథా చాన్వితాఖిథా నెఒవీ జఘన్యత్వాట్వె 

జు అగ అ 0 వ న b 

దస్వాను వాదకత్వే ప్రసంగ 8. న చైవం సతి తత్ర 

వ మాణమ న్నీ. 
WwW వారి 

తా. అపౌరు షేయత్యేనిళ పృాయముకంశుం బూరషమందు 

"వేదము చేనిని బోధించనిచో, నటులనే యాప్తో క్రత్వనిశ్చయా 

నంతరమున లోకములోవలి వేదమం దపారుషెయత్వనిళ్చ 

యము గలిగిన వీదవయీ చెప్పిన యనుమానము ప్రవల్హిం 

చును, వేదస్థలమందుం బదార్భము లే వతము గాన సావో 
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త్సంసర్ష సద్ధిం చును. లోకములో. బదవతు కానుమానమున 

తా'త్చర్యని పమ యవదాక్టసంస క్రావ వగాహిొ వ_కృయ థార్జ జ్ఞాన 

పూరక తషము సాధ్యము. జానవిశే నప పణయమెై సంసర్ల సీష్టించును 

ఉభయ త్ర ననుమానమువ లననేసం సంసర్దనిద్ధియగుటలో సే నేమియు 

విశేషము లేనందున నన్నితాఖిథానవాదములో. గూడ వేద 

మున కనువాదకత్వ ప్రసంగము వ వచ్చును. అనువరానమువలన 

ధ్ 
రాముని చె దాటక కట్టి వ మాణము తేదు, 

వాలు 

స గ్గ Ces 9 a9 
(EN 

పరక సియా, " సా బానుమానే 

ిపవన్నేతి ౩ oe క యాస. తన్తాల్లా క్ 

స్యానువాదక లేతి వివ తకల్పనేయ మాయు 

cox Ces 
je డో 

re 
a dS 

గై 

రల తా, అన్ని తాభ థానకల్పనయందు వృథాషప్ప వ యాసమని 

కికళ బ్రములేే యను వాదక త మిచ్చయించుచున్న వానికి 

వేదమునకునాడ ననిష్థ మైన ననువాదక తష ప్రసంగము వచ్చి 

నది, వంతవరకు నన్వితాఖ థాన వాదము నంగీకరింది లోక వేద 

ములకు. దుల్యత్వ మంగీక రించంబడినది. “కిం చోదమి” త్యాాది 

గ్రంథ ముచె నన్నితాభిథానవాదము: గూడ సీద్ధసాథ నాదిదోహ 

మలచే మె నిరాశరింవంబడు+ చున్నది. 

మూ. కించేదమన్వితాభిథానం నామ! న తావదన్ని 
త పృతపాదనమా త్రం, అవిదాత్ . నావీ స్వా 

రాఫీథాయా స్త సతో త్ర, తాత్పర్యం, అవివాదాటె జవ, 

సావి సంగతిబ లేన తత్న్రతిపాదనం, వా క్యార్థ 
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స్యావూర్వత్వాత్ . నాపి స్వార్టసంగతిబ లేన, 
తస్య స్వార్భ్థఏవోవక్షయాత్ , నావీ నైవ సంగతి 
రుభయప 6 “తపాదికా, ఈ వ్రలితిక్రమానువవ లే ణెక్కి 

యాగపహ్యూభ్యువగమే తు 'యోగ్వత్వాది 
వ పృతిసంథానకళూన్యస్యాపి పదార్థ ప్రత్యయ 

వద్వా శ్యార్ట (ర్థాభిథాయక) ప్రత్యయ 
సంగాతె. 

తా. అనిషాకాభిథాన మననేమి ? పదములకు సాక్షా 

చ్యాకెన్టాఖి ధాయకత్వము "ల "లేకపోయినను ఆధిహీ హీ'తాన్ష్నయ 

వాది మతమందుంగూడ వా శ్యార్థబోధకత్వ ముండును గాన 

అనిత ప్కతిపొద కత్వ్సము; అనితాఫీథాన మైనచో అఖిహతా 

న్యయ వాదులకుకూ డా నిష్ట్రమైెనందున నివాదయే లేదు. పద 
న్ క్ట్క వా క్వౌర్టబోధయందే తాత్పర్యమనినచొ నిదిగాడ 

ఉభయ నాదిసమ్ముతముం గాన వివాదమునకు నవసరము లేదు. 

న క్షి గృవహాముకంశు తుడు వా క్యార్టము స్సృతము 
అనె 

గానందోన వా క్యార్గమందు నే _క్షిగహమె మ క్లభము. 

(2) ఆండవవతుమున పదక _ క్రి వదార్టమందు గ్భహీ 

త్తమె వడార్థబోధ నె గలుగంచేయును 7 గాని వా క్యార్ధబోధలో 

నుహరోాగించదు పదళ _క్రి యేపదార్టమును వాక్యార్థమును 

గూడ బోధించుననుటకుంగనాడ వీలులేదు. పడార్థస్మృత్ కాల 

మంచే అవేశణీయమైనది మజీయొకటి లేనందునే వాశ్యార్థ 

ప్రతితియాడం గలుగవలసీ వచ్చును. పదార్థస్టృతికి వాక్యాన్ల 
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కి క్రమము యున్నది. దానికి భంగము. వచ్చును. 
కా స్మ పలక్ వాశ్యార్థబోధకు రు కేతుణమంటు యుత్స్ప ర్తి త్రి 

ంచినచో యోగ్యతా ప్రతిసంథానము చలేనిసమయమున 

బావో వాన క్యార్థబోధ గలుగవలసీ వచ్చును. 

పి సైన సంగతిః స్వార్థ నిరవేషా వాక్ 

ల పదార్థ, : తిపాదనావా _నరవ్యాపా రేత 

యు కం, కసా న స్త్వయమకరణత్వాత్ . సంగ 

తాని పదాని హి కరణం, న తు సంగతిః, 

తా. ఆ పదళ కీయ పదార్థస సృతిలో నిర” పేతు మై 

వా క్యార్టబొధలో వదార్థస్మ రణముసు “ వ్యాపారముగా చేసి 

కాని వా శ్యార్థబోధను గరుగంజేయునని జె పటకుకూడ వీలు 

"లేదు వీలనన, “అవాంతరవ్యాపారము నవేషీంచి కార్యములో 

సమర్థమైనదియ కరణము వదార్థస్ర సతిని ద్వార నముగా బెన్సీ 

కానీ సంగత మైన పదము బే కరణములు గాని సంగతికరణము 

గాదు, 

మూ. తథాపి తత్ప్రతిపాదనానుగుణసంగతితాలినివదా 
నీతి చేత్. న తావద్యా క్యార్థ ప్రతవాదనాను 

గుణసంగ లే స్ట సదాశ,! శ్రయత్వేను సా నూన్యమా త్ర, 

నోచరత్వార్. కద్టోన్నాత, గోచరత్వాదాంు నాపి 

తదనుగుణవ్యాపారవ హన, అకరణత్యాదిత్యు 

క్షం, తదనుగుణక కరణవానపారొళ్టె కక్ష శ్రా త్త 

దనుగుణ తేన నో వివాదః. 

తా. వాశక్యార్థ ప్ర తిపాదనానుగుణమగు సంగతితో 

గూడుకున్న పదములే “రణమని వెప్పదము. సంగతి కరణ 

em ల 
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నట 

కోటిలో  చేరినందున అవాంత తేర వార్టిపార యోగమును పె 

గాన కరణత్వము సిద్ధించునని యాళంకంవనలదు. సంగ బక్ 

వా క్యార్లప్క ప తీపాదనాసుగుణత యనంగా సామే ఊద్వ్యా కౌవ్టక్ట 

బోధకత్వరూవ  మనుటకు వీలులేదు. ఈవవమున కిది 

వాచస్టము అని పదాన్జా శి వి తమగు వాచ్యుత గ హముగాని 

వాక్వ్వార్రా లి, నిత్ర వాచ్యతాగ, గ హాము గాదు. వ! యు 

మగువంగ తి వా క్యార్భమును చోధింవనేర దు. అన్న్యాశ్ర య యు 

మగునంగ తో అన్యమును బోధించినచో ఘటా శ నయమణగు సుమీ 

వదసంగతివలన పటబోధగూడం గలుగవలసి సేచ్చును. కాన 

సామాత్తు వా క్యార్థబోభకతషము సంభ వింపదు. సామాన్యము 

అనగా జాతియ పడార్గమని కొంది మతము. “జాతమ తై లె” 

యని కొొందణటి మతము. "జాతిని గాని, తద్వత్తును గాని బొ 

చును. వాక క్యార్గబోధకత్వము సామాత్తు సంభ వింవదు. 

(2) సంగతి కరణముగాదని జెప్పియే యున్నందున 

వా కార్టిర్థజ్ఞ నానుగుణతే వా క్యార్ధజ్డూనానుకూల వ్యాహాక 

సత్వరూప మనుటకు వీలులేదు. 

(3) వాశ్యార్థబో థానుకూలపదార్థ స్మృతి "చాతుత్న 

రూప మైనచో సంగతి విశిష్టవదజ్ఞానమువలన పద ర్భ 

గలిగి వా శ్యార్ధబోధ బుట్టును గాన  పదార్థస్మరణ కారణజ్ఞాన 

విషయ మగుసంగతికి వనుకలెప్నిన వా క్యార్భబొ థాను నుగుణ 

మా కిషస్టదముగుటవలన వివాదయే. లేదు. 
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తా, క్ర_క్టిగహముకంళు వూర్తమందు వా క్యాన్టము 

4 ద్వానా > 1 వ్ ఆరి శ్ ' తో 

స్తృతము గాదనిన్ని, వదారక్ట్సస్నృతి వాక్యార్దబొ ధకృమముకు 

వనువవ త్తి వచ్చునని జెప్పియున్న 9దున కదమునకు ఆని 

శక్ జెప్పుటకు విలులదు 

వ య క 7 తాళ వ వాచ వాం కొందు 
మూ. స ప్రతీ క్రియాన్వితె కార క స్ఫృతక రక ని 

యాం చ, శ్రోీయాయాం సంగతితరతొ" నొ క్ర 

దోపషావకాళ్క, నావీ పర్యాయ తాప త్లకి ప్రాథా 
జవ లో జమ 

నేన నియమాత . నాపి పౌన ఏ క్త నం, వి శమూ 
(ఇ ణ్ త జ ఆ ల 

నంయే తాత రాత . నావీతరేతశా శ యత(ం 
స్వ ఏ రై శ్రైయుత్నాం, 

GA XxX త EX ie pr 7. cer ర లో ఆనునది మొదలుకొని, తనకేం 

చున్నాండు. పదాంతరస్తారితమగు  కారకముతో తనను 
శ్రీయయందు క్రి కి యాప రదమునకు శ్రీయావదముశే స్ఫృత 

మగు శ్రీయచే "సన్నికమగు కారక్షపోందు కారకవదమునకు 

శకి క స్వరం చెదము, స సృరణో తరము వాశ్యార్థబోధ కలు 

గును. కాన బాకా స్టమున కవూర్వత్యము "లెదు. కాన 

సంగతి గ్రహము గలుగును. కృమనిరోధథము:గూడ "లేదు, 

క్ వపమునకు కారక గ్ గావకీవదమునకు శ్రీ యయు నర 

మగుటవనలన కారకవదమునకు క్ పదమునకు సమానార్ల 

కత్వరూప పర్యాయతాపత్తి వచ్చునని యాళంకింపరాదు. gi 



త్రము ౧6 చెనికొని వపాకరూప క్రియనె 

చును. ఇట ప్ర థానాన్థములు ఫస్నేముస లన వశాషయ తా క్యా 
పవ త్త యాశంక్ష చుట వకాశము "లేదు. కాని (క్ర్యాపవ 

ముచే చెవ్పంబడ్డ కార కాన్నితే క్ కి యయీ వా క్యార్థ వునుట 

వలన వా క్యార్టమునకు మానరు _కృదోషమని యాశ్ కవ 

రాదు. వదముచే చొధింవంబబడునది సామాన్యముగా -కాషకా 

న్వితమగు శ్రీయవాక్యమునకు _ కారకవి* శేషముతోలనా 

క్రియావిశష రూపార్థమందు తాత్పర్యము. సామాన్యవి కేన 
ములకు ఇద మున్నందున మానరు రు_క్ర్వము "లేదు. శాని 

యావదముణే కారకముతోగలనసిన _క్రయయొక్క. యువ 

6 గలుగవలని వచ్చినపుడు కారకపదమువలనగలును కార 

పన్టీితియొక్క_ యవేతు యుండవలెను. ఇటులనె కారకవద 

ముచె (క్రియాన్వితకారకముయొక గా యువస్థాతం గలుగ వలనే 

వచ్చునప్పుడు క్కి కి యావదమునే గలుగు శ్రీ యోపవ సత యేడు 

యుండవలెను. కాన పరస్పరా శ్రయ ప్రస సంగము వచ్చునని 

యాశంకింపరాదు. _కారకవదమువలన | క్రీయాన్షయ విశిష్ట 

కారకోపస్థితియు _క్రియాపదమువలన కార కాన న్వయవిశిష్ట. 

(కీయోవ 'స్థతీయుం. గస నయెడల పరస్పకా శ, శయ ప్రసంగమున 

పకాళవ గలుగును. కారక కిం వద చసఘలవలన అన్వయ 

యే ఉపసితము లగును. పిమట 
G ట్రీ 



వషయబొధ గలుగును. “క్రి దనంపచచతి” అనుస్టలమందు క్రోయా 

వవమునకు కారకావేక్ష యున్న చో కేమన కరక పాక మునకు 

జే “క దనమానయేతి ” వా క్యాంతరబోధిత ఆనయనకర్మ జీద 

నమునకు బౌధ కలుగవలసివచ్చును. వా క్యార్థము వరగుట 

వల వాక్య భేనము రావలనివచ్చునని యాళంకింసరాదు,సన్ని ధం 

“సూడ యవెతుతము గాన సన్ని హీతమును విడిచి అన్యమును 

య కేతీంపదు. కాన వూరొషకాళంక కవకాళము శేదు. బట్టి 

ప్రాభాకరమతము సరిగాదు. 

మూ. అన్విలె సంగత్స్గృవా ఇకి కోర్థః? యది య 

సంగత కద్వస్తుగత్యా పదాన్థాన్వితం న 

చిత్స్రకృతోప వయోాగి న హొ యత్ర, చమువషః 

సామస్థ్వ్రమనగతం తద్వ స్తుగత్యా స్పర్శవదిత 

తద్వత్తాపి తస్య విషయః. అ థాన్వితతయైవ వత 

వుస్థత్చ త్తరిత్యర్థః తదసత్ , వమాణా భావాత్. 

a 

తా, అన్వితమందు శ_క్టిగృహము అనుడాని కద్ధ మేమి! 

యందు శ _క్లి న్వీకరం చెదర అది వస్తుగత్నా ముణియొక : 

నముతో అన్విత మైనను పృకృతమున నేమియు బాధ 
లేదు. చతురిం ది, యము సుటమును గృహాంచును. ఆఘటము 

స్పర్శతో: నూపోకున్న ను చానినినాడ గృహించునా? లేదు. 
అటులనే ఘటమానయ అనుస్టలమందు ఘేటపదమునకు సుట 

మందును, ఆనయనవదమున కోనయనమందును థక్టి యున్నది. 
ఘటము ఆ నయనాన్వితము. ఆ నయనము ఫఘటాన్నితము. 
అయినను ఘటాయనాదిషదములు ఆనయన  ఘటాదులను 

గూడ బోధించవలెనను పగడ లేదు. కాన అన్నితమందు శక్తి 

బ్ 
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గ్రహము అనునది నిరర్ధక వాక్యము ప్ర పమాణము లేనందున 

తన్వయవురస్కా. నేణ | _క్లి గృహము తనుటకు వీ విలులేదు. 

వన. అన్నితార్థ ప్ర ప తప _త్త్టన్య థానువప ' అరితి వెన్న. 

అనన్వి తాభఖిథా నేనాప్టుపవ ఆః. అఆకాంవానువ 
పత్తిరస్తు న హీ సామాన్యత్ఒన్వితానవగ 

మే౭.న్భయవిశ గనే జిజ్ఞాసా స్యాత్ న దృష్టే 

ఫలవి కేసే రసవి శె కేవ జిజ్ఞాసావదా మేవ వ్యుప 

వలె, కబ్బమపిమానమంత రేణ యత; కుతశ్చి 

ది స్ఫృతేషు పదా 'ర్థెషు, అన్వయ ప్ర తెతిః 

స్యాత్ . న చైవం తతళ్ళబ్దళ_క్షిరవళ్యం కల్పనీ 

యత చేత్. 

తా. అన్నితమందు శ్ క్లిని స్వీకరించనిచో అన్ని తాక్థ 

యాపవా క్యారట్ ధ నుషవన్నము. కాన నన్వితమందు 

లే కని స్వీకరీంచుటలో " అన్నిళ ్టీవో నానుమ పత్తి రూపార్టా 
పర్తి దమాణమున్న దని యాళకింపరాదు. అన్నితమందు 

థ_క్లిని న్వీకరించక పదార్థ్భమందు శ_క్లిని స్వకరించినను, అన్న 

యబోధ యువవన్న మగుచున్నది గాన యనువవ పయ 
వత్తి కవసరము లేనందున ఆన్థావ_త్తివలన త్రస్వీతమందు 
క శ్ర సిద్ధించ చుననుటకు వీలులేదు, 

పచతి అను క్రియాపదము ప్ర యోగించినవుడు “జి దన 

మునా? "లేక (స్తే వహమునా యను కారకవి శేషసంబంధ మును 

గోచరిం చెడు జిజ్ఞాస గలుగును. ఇట్టి జిజ్ఞాసారూపమగు నా 
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కాంక్ష (క్రీయౌా కారక కములకుండు సామాన్యసంబంధి ౩ 

లేనివీ యనుషవన్నము గాన ఆకాంమానువవ త్తి రూప పప్రమా 
లణామే అన్వితమందు న్ _క్షిసాధకమని యాళంకింవరాదు. చక్షు 

రిం ద్రె, యముచెే రరూవవిశే శేషము దృష్టమెనవిదప, రససావమూ 

నము నను మేయించి రసవి శేషముందు యెటుల జిజ్ఞాస గలు 

గునో అటులనే (క్రియా కారకముల కవినాభావమువలన 
వాట్లకు సామాన్యసంపంధము నను మేయించి నిశేషసంబంథ 

మందు జిజ్ఞాస గలుగును. కాన ఆన్వయవిిష్టమందు శ క్రి 
యనవసకరము. “జీ దనంవచతొ ఆను వాకష్టమువలనం గలుగు 
చోధలో వ్రత్యమాదులచే పస్థతమగు వాటియొక్క అన 

యము భానీంచక ళబ్దమువే స్ఫృత మైనపడార్థ సంసర్టవి శేషమే 
భాసించుచున్నది. కనున అన్నయవిశే గెషభావములో శబ్దము 
నకే ఉవయోగము గాన కబ్బమున కన్వయసామాన్యమందు 
స్ట్ రక కప్పీంచవ లెనని యాశొంకీంషరాదు. 

మూ. కుత స్త కవికావ్యాని విలసంతి. న హీ సంసర్ల 

వి శేషము ప ప వతిత్య వాక్యరచనా ౫ నాము. న చ 

Kk త్సతాయాం ప వ్రత్యతీమనుమూనం, శబ్ద 
సా వా సంభ వంక్, అన్యత్ర చింతా 

వతేన పదార్థస్మ ర ణెభ్యః. 

తా, పదార్భములకు క రణత్త్వము. చెప్పుభ ట్టుం డు “కుత 

స్త్ త్ర గృంథముశే ప్రాభాకరుని ఉట్టంకించుచున్నాండు. 
చింతావళముపలన పదార్థములను గల్పించి నూతనముగా 
కావ్యరచనం జేయును. పదార్థములే కరణములు, సంబంథ 
సామాన్యమందు శ క్రమగువ 'బేములశే కరణత్వమని చెప్పి 
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నచో వదములుగాని సంబంధసామాన న్యమందు నాకే క్ ల హాము 

గాని లేనందున నూతన కావ్యరచనయే. -లేకపోవలన్ కేచ్చును. 
పదార్థ వ ప్రత్యవముగాని, ప త్వకాభాసవ 

కభాభాసముగాని. కోనందున పదార్థముల కరణము ములు వస్లల 

నుందు పదమువలన పదార్థా ప స్ట్తెం సలుగునో పదాకస చ 

అన్య థానిద్ధము గానపడములు కరణములు గావు. ఆట్టోకోనిచో 

కత రూ వముయొక్క._యు దర్శన నమున్న పుడు డౌక్క_లయొక్క_ 

ధ్వనినింబట్టియు దానిక కంకస్వరముయొక్క శ్రవణ 3మునుబట్టియు 

క్వెతవదము. అళ (పదము 'థఛావతివదము లేకున్నను అె తెల్లని 

గుజ్జము పరుగా తుచ చున్న ది అన పృతితి ఎటుల కలుగును. కాన 

స్మృత మైన పదార్గము'ే కరణములు గాని పదములు గాను. 

అ'జ్జనచో పచతి మనుచానివలన గలుగుబోధలో ప్రత్యమాదు 

ల నుప స్థతీమగువాట్లకు భా న ప్రసంగము వచ్చునని యాళం 

కింపరాదు" శబ్బముణే. నుపస్థితమగు పదార్థనుందు శబ్దముచే 

పస్టితమగు పదాక్థముయొక క్క సంబంధమే భానించును. 

సధావ్య నాయ కబ్టేనై న వూర్య తే” అను న్యాయమును 

బట్టి కష్టోపస్థితపదారముయొక్క సంబంధ మే భానసీంచును 
| 

గాని ప్రత్య చూద్యువస్థితవదార్థసంబం ధ భానపుస క్రి లేదు. 

మూ అసంసన్హా గృ హోఒనావితి చేన్. మను తావ 

త్పంసర్ట్మగ్యహ ఏవాసౌ, తవాపీ నైవ వదావళి 

క్యచిదన్వయు పర్యవస్యతి కర్షచిదనన్వయా[గ 

హా, ఇతి కుతో విశేపాత్. ఆపానా ప్రవ_క్టృ 

కతయేతి చేత్. కిం తథావిభేన నక్రై తత్ర, 
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కస్టిత్ విశెష ఆహీతః. అహో వె్తివాన 
చాలా 

రా స్త ర్ి కళ మే వమా నె చ్చదక కత యా విశేష మ అ తాసనస్యయ 

వాపినామివ తవావి శ కక ల్చ్పనాగ రవం. 

తా. ఉక్చేమావళ మునలన గపౌడు అసంసన్హ్నాగ్య హము 

కావిరచనలో “-పాతువనుటకు వీలుబేదు. మాకు చేని 

వలననో చానివలన గలుగు సంసర్ష రుత తయ మే కావ్యరచనా 

హేతువు గాని అసంసన్తా గ్రహము కారణము గాదు. నీక 

కూడా ఆనువూర్వితో గూ రాడుకొన్న వదసముదాయమువలన 

నొకానొక్రప్పుడు సంసర్టప, ,క్యయ మును మణీయొకపుశు అసం 
సనా గ,హమును బుట్టంచుట యీవి శేషమునుబట్టియోా జెప్పు ? 
ఆప్పునివే ఉచ్చరించుటవలన సంస రుత యను అనాఫప్లోచ్చ 

రిత్ర మైనయెడల అఆసంసన్టాగహ అనినచో నీస్టలమందు 
అడగవలనీ యున్నది. వైన 'సపదములయందు యేవి కేన 

యైనా యుంచంబడ్డదా ? లేక వద శెషణమైన వ_కృయొక్క 

శేషమా? మొదటివశుమున అనలా పదములయందు వక్టచే 

ఒకవిజేషము నంగీకరించిన చో అఖభిహాతాన్వయ వాదులకువ లె 

నీకుకాడ శ _క్ట్ కల్పనాగరవము వచ్చును. వదములయందు 

ఆప్పుండైన వ క్షే బోధ పృయోజకమగు శ_క్టివిశేషమును 
యుంచనియెడ ల ననాపో క్ట క్ట వాకమువలనం గూడ బోధ 

గలుగవలసివచ్చును. కాన 4౩ వకృచే నొక్రవి శవము కొప్పింపంబడ 

వలెను. అభిహీితాన్షయబోధను స్వైకరించిన భాట్టమతమఆందు 

వలె నీముతముందులసాడ నాప్తునియం దుపదోచ్చారణళ్ క్లియు 

పదనిష్టాతళ యాథానళ క్ర కిం వా క్యా ర థధీళ క్లియు నను 

మూండు కల్పించవలసీవచ్చును గాన శాతము. 



సం ౦సర్టపరతయా పదసమభివ్యాహారమాత్రే, 

న త్వన్య థా. 

tlh "తౌ. దిషతియపతుమందు సదార్భమందు థొ కివిక 

మును స్వీకరించక, వదములయందు అపో క్ష న్ విగెప. 

పదోప స్టాప్యత్వము పదార్థమందూ సక రిం దము. ఆఫ 
మ్ 
నున లై 

పదములు గూడ అవ చృెదకము లగుటవలన వీనికి గూడ 

పఃణత్వము యుండును. అహ్హ నచో పదములకుంగూాడ అన్వయ 

బోధలో నువయోగ ముండు'నే అనుటలో సందియముశేదు. 

నీవుతమం దాప్పునకు వదోచ్చారణమా త్రమంచె మాతు 

తము గాని వా క్యార్థబోధలో శే హాతుత్వము € లనట్లు, మా 

మతమున పదములకు “అవ తేదకతయా ఉదయోగమే గాని 

మణియుక రీతిగా గాదు. ఆ కాంవాదులతోం గూడుకున్న పదార్థ 

ములే అన్వయబోధను బుట్టించును. పదార్థము ల యన్యాయ 

బోధలో హేతువు చై నపుడు పదములకుణగాడ అన్వయ 

బోధకత్వము సిద్ధించును. 

{i 

hel al A 
ళీ 

౯9 ణః! 

న్లో. “న విముంచతి సామర్థ్యం వాక్యాగెపి పదాని నః, 

యజ్ఞ వలంతి హి హి శాషాని తత్కీంపాకం నకుర్వతే 23 

అనురీతిని వదములకుంనాడ సామర్థ్యము సిద్ధమగును. పదార్థ 



రాంతరేణ సంసర్ల వ తయో భవతు మా వా, 
ద ఇ 

పదాగానామాశకాంచాడిమతే సత అఖిహ తా 

నామనళ్వ్యమన్వయ ప్రతి కుతో ౬తి'ప్పసంగః న 
Pe జీ వ్ ల 

చైనం స పదార్థా ఏవ కరణం, తహోమనాగ 

తాదిరూవతయా కారక తా(నుపపతే? తది( ఇవ 
OO CC 

స్ కరణత్వసా్యా యో గాత , తత్సంసన్రై ప్రమా 

ఇణాంత రాసంకీర్షో దాహరణా భావాచ్చ వదానాం 

తు వూరగఫావనియ మేన వదార్థస్మర ణా వాంతేర 
(అ 

పావన తయా తదువవ తే; వ్యాపార స్వార్థ 

అట్లయిన నీ క్రింద నుదహరించు శ్లోకములో “వదా 
నాం” అనుసానమున “ఆహానాంి” అని యుండవలన్వచ్చును. 

ని నల 

శ స్రాథమ్యాదభిధాతృత్వా త్తాత్సర్యోపగమాదపి, 

పదానామెవ సా శ కి ర్వరమభ్యుపగమ్యుతాం. 



తృతయ సబక ము, 

తా. అందు శె నూతేనమగు కవి కాన్యోస్థలమున 
థి 

సర వ ౧ x రమ లా వ 

5 ఖ ; యు a వ్ నొక అన గాని సకలము క లున్న ప్పుడు ఆభిహితము లగు 

పదార్థ్భములకే we యని జెపిన ర్ 
చ 

ములు లు హా క్యార్థదోధ కలుగుపక్యం త ముండన 

సంసర్ల ప వ్రత్యయము ములో కరణత్వము వెమూుటకు విలువలేదు. 
మజటీేయ ఏస్టలమున పదములు చేప పదార్గజ్ఞాన మునలన నే 

సంద పు దృతర్టయము కలుగునో అట్ల్టస్థ మండా 

జనో షప స్థతివ్యాపారక మైన మనస్సునకే కరణము నిస్ధంచు 

టే పదాన్థముల కెంతమ్మాతృము కరణత్యము కదు. వచా 

రములనలే వదములుగూడ తీతము లగుటవలన వాటి 

స్స్ 

నని యాళశంకించ రాదు. సంసర్ల వృత్యయము సస క పం 

పదములు లేకపోయినను పవజన న్యపదార్జోపస్థితి యుండుట 

వలన దానిని జా్య్వారముగా జేసుకొని వదములకు కరణతగ్షిము 
సీద్ధింపవచ్చును. ఈరీతిని యనుమానముకన్న విలక్షణమగు 

ప్రామాణ్యము శబ్దమునకు సిద్ధించినది. 

నూ శ్ర, ము సంసర్ల వ్ర త్వ్వయములో కరణత్వ మెట్లు సీద్దిం 

మూ. అసు తరి శబవవ బాదకం సర(జై క చవ 
కల రని ® శీ లీక వం 

తథా హొ, వశృతః క్రీయమాణాని గుణైః 

కరణి సర్వళః. “అపహాంకారనిమూఢాతా కరా 
ఆశే తాం 

హామితి మన్యతే. ఇత్యాది పఠంతి అస్వ్యాయ 

మర్థః” న పారమార్థి కం చేతనస్య క కఠ _ర్భృత్వ 

మ్ స్ప, ఆభిమానికం కు తత్. నచ సర్వజ్ఞ స్యా 
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ట్రశబ్దమే, సర్వజ్ఞ 
ధకమని వము ఎటులన౭7గా ? 

౨బం ధ్ర ఫ్రం సత్వరజ్నస్ట సమోగుణముల చే 

లును *అహంకరోమియను నహాంకార 

యున్నా నని తలంచుచున్నా డు. కాన 

రార్ధి కమైన క _కృృత్వము లేదు. అహంకార 

మునుబట్టి ఇచి వచ్చినం న ఆభిమానిక మైన క కృతము సర్వజ్ఞ 
నకు నఫిమానముండ దు. సర్వజ్ఞాండు గాని వానికి జగత్క న్య 

త(ము సంభవించదు గాన (వకృతనంబంధమగు గుణముల 

వల్ల నే యుపపన్న మగుచుండంగా సర్వ్షజ్ఞుయడైన జగత్క_ ర్హ రను 
డా షా 

యెందు కంగీశరించవ లెనను సాం ంఖ్యమతము సమంజసముగాదు, 

లా 

లోన ప్ర మాణమనాప్తో క్లి “కర్నాదృస్టై క్ట నిదా పత్యా, 

ఆద్భాశ్య దృష్టా సర్వజ్ఞ నచ నిత్యాగమః కమం ౧౬ 

తా. “పృకృతెః శ్రీయమాణాని” యను యాగమ 

మాప్పునిచ జెప్పంబడిన దా? లేదా? లేనియెడల య పృమాణ 

మగుటవలన సర్వజ్ఞాం రై డౌన యోళ్ ఏరునివిషయమై బాధకము 

గానేరదు ఆప్పుని చెం జెప్పంబడినయెడల ఆగమ్య ణాయన 

సౌాతవగుజ్ఞానము వ శ్రత్టతానుమానాదులవలన లుగ 

నందున నిత్యమని యరగికరించవలెను. కాన దానికి సర్వ 

విషయకత్వ మర్థవళ మువలన సిద్ధించును. ఆట ట్రై సర్షవిషయ యక మైన 
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జ్ఞానము గలవాండు గాన సర్వజ్ఞూండై నట్టి నట్రియు నాప్లుండై నట్టియు 

సేశ్యారుండు సిద్ధించును, ఆగమము అనలా వేదము. “నిత 

మని చెప్పుట కుదురదు, య 

కథం న తదర్గదర్శీ! ఆతం ద్రియార్థదర్శితి చేత, 
క థమసర్వజ్ఞః 58 కథం బాన కరా? ఆగమని సవ 
వ్రణయనాత్ నచ నీత్యాగమసంభ వో ణి నిచ్చి 

దాదిత్యా వదితం. 

తా. సర్వజ్ఞుండైన క_ర్రయొక్క యభావమును బోధించు 
నాగము మాప్పుని చెం జెప్పంబడనిచొ" నాయాగమము వమా 

అమే గాదు. - ఆప్టనివే చెం జెప్పంబడినయెడల అగమార్థమును 

'దెలియనివా జేలగును. అతీం ద్రియమైన యాగమార్థిమును 
గవపరాచి యాగమ వ్ర జశాయనముః నోవో నాపుడు సర్యజ్ఞాయ 

జగత్క__రయని చె చెప్పవలెను. సృష్టి ప లయములను సాధించి 
యున్నందున యాగమము నిత్యమనుటకు వీలులేదు. 

ఆవి చ: 

శ్, న చాసౌ క్వచిచేకాంతః సత్వస్యాపి ప్రవేదనాత్, 
జో 

నిరంజనావబోధార్థో నచ సన్న పి తత్సరః. ౧౭ 

మూ. న వ్యాస_త్హవక్షవవాగమో నియత్క ఈశ్వర 
సద్భాననై్యైవ భూయస్సు ప్రదేశేషం వ్రతిపాద 

నాత్ . తథా చాగ్రై దర్శయిహమ్యోమః. తథా చ 
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సతి క(చిదసతష ప తిషా దనవునేకాంతం నభటా 
౦ మ ల టల 

ధకం, సకష పృతిపాదనమవి తర్షి న సాధన 
ధ్ 

బ్బ థి 
నార్హత(ముక రక తాంగవమూనావువథారయివ సై ధే 29 = —: ఫీ 
తెతచా న తన్ని వేచే తాత్పర్యమవిావామితి 

తా ఈ చెప్పిన యాగనుము జగత్క_ ర్రణయొక్క_ యభావ' 

మందే నియతము గావు. సత(మురసాడ ననేకస్థలములందుం 
జ 

జెప్పంబడినదె. ను, “ద్యావా పృథివీ జనయన్ చదవవక్యః. Cy 
విశ్వస్వక రాభువనస్వ గోపి అనుళ్ళొతి సహ్మాస్తము నియతము 
గానందున యాయాగవముమువలవన యసత్వసిద్టి గానిచో నని 

యత మగుటవల్ల నే జగత్క_క్రయొక్క_ సత్వముంనాడ సీద్ధిం 

చంక. గలిగిన “కృతః శ్రీయమాశాని” యను యాగ 
మము నికే పవి శెషగుణకూాన్యాత్స సరూపబోధపరముగాని, 
జగత్క__ర్హయొక్క_ యసత్వమును జెప్పునడిగాదని నిళ యిం చె 
దము. జగత్క__ర్హయొక్క_ సత్వోమును బోధించుయా గమనము మన్య 
పరము గాక సత్వమునే బోధించును. ఈవివషయము పంచమము 
_స్థబకమందు వివరిం చెదము:.___ 

మూ, అ_స్త్వన్టావ ట్ స బాధికా తథా హీ, యద్వ 

ఛవిమవ్యన్నో పాదేత్యుత్ ; న వ్యాసావనుపదిళ్య 
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ప్రవ _రయితుం న జానాతి అతడఉవచేనవనవా 

న్యఖానుపపద్యమాన శ స్తథావిథ స్వా భి భావమా 

దాసీన్యం వా౭౬౭ వెదయతి. న. అన్యథా వోవ 
పత్తెః 

శో. పహాత్వభావే ఫలాభావాత్ప్రమాజేఒసతి న ప్రమా 
తదఫావాత్ప్రవృ త్తిర్నో కర్త నానాష్యయం వి విధిః ౧౮ 

తా అర్థాపత్హిపమాణమే సర్వజ్ఞ క_రృ్వయందు బాధ 
కము. ఈళ్యరుండు 'సక్వజ్ఞాడయినచో నువ చమ లేక 
పోవును. ఉపదేశము చేయక నే యా గాదిక మండు వ్రవ్నర్సింప 
"జేయుట అెలియకపోన్రట లేదు. కాన యీ యునబేశము 
వలన అసరజ్ఞ తము కల్పించవలనీ నచ్చుచ చున్న డి, సర్వజ్ఞ త్రము 
లేకున్న జగత్క_ _ర్హృతము సంభవించదు. కాన ప 
డగు జగత్క_ ర్హ లేడని యాళంకింవరాదు. లోకము 
కారణము లేక కార్ రోో్యత్స త్తి తీ యెక్క_డను సంభవించుట లేదు 

. గదా! వేదార్థమును గోచరించుప్రముు ప్రమాణవిెేేపము 
నువచేశరూపము నగు వేదము శేనిచో సంభిపేంచదు. వెదార్ట 
మును గోచరించు పృమలెనిచో వేదోడితమగు క కర లయందు 
పృవృంర్తి లేకపో వెరసి వచ్చును. కర్త లయందు పృవృ త్తి 

వేదక_ర్హయగు సర్వజ్ఞుడు "లేనిచో నుపవన్నము గావో, గాన 
వేదోపచేళ మునుబట్టి సర్వజ్ఞుడగు నీకషరు నంగీకరించవ లెను, 
అదృష్ట్రవ వలననే ప్రవృత్తి త్రి గలుగుచుండంగా వెద వాక్యము 

వలన గలుగు ప్రమ ఆవళ్యక ముకాదనిన యద్భష్థమువలననే 
భూతములకు వ వవృ్తి త్ యువవన్నమగుచుండంగా నువదేళము 

ర 

Uh 



870 న్యాయకుసుమాంజలి 

నకు వైయక్థ్యము కర్మ వాదవతుమునగరూడ సంభవించును 

Dt 

త్వా . భూత" విళశన్యాయేన ప్రవర్త 

చెతి. పవర్తయెదెవ యది తదా ఫలనిద్ధిః 

లేగవం. కుతవతదవనీతం ? ఉపడేశా 

న్యథానుపవత్యెవ. యస్యావీ మతే అదృష్ట 
స్ ల రా 9 ఇవ 

వఖాదె భూతానాం ద్రవ స్టనార్టీపి తుల్య 

మేతత్ . యద్య స్తీ పృవృ_త్తినిమి త్త మదృష్టం, 

క్రిమువచేశేన? తత వవ వృవృ _్తీసిద్దేల న చేత్, 
' g అకా వ బం తథాపి కిముపదే ఇన? తదభావే తస్తి నృత్యప్య 

పృవృ త్ర, నిత్యః స్వతంత్ర ఉపదేశో న పర్యను 
యోజ్య ఇతి చేత్. యూయం వర్యను యో 

జానకి య తమవథానతో ఛారయంతి విచార 
గొ 

యంతి చెతి, 

తా. ప్రనృత్తి బుద్ధిపూర్వకము. గాన బుద్ధి లెనిచోో 
నువవన్నము గాదు. కాన బుద్ధిసంపాదన మావళ్యకము. ఉవ 

"దేశము లేనిచో బుద్ధి సంభవించదు. అట్టిబుద్ధినినార్చి యువ 
దేశము కారణము. మూావాంసకమతమందు కర లవలనం 

గలుగు నదృష్ట్రము పృవ్తక మైనను దృష్ట్రఫలనాధక మైనకర్మ్య 

గర్వధ్యయనమువలన గలుగుజ్జనము అదృష్టఫ లసాథనమైన 



కం 

యాగాది ప్రునృ _త్రనాధకమని యందురు. గాన నక్ష 

యదృష్టమునకే ప్రవర్తకత్వముం జెస్పినచో నీ మకమం: 

గూడ నుపదేశ వై యర్థ కము తుల్యము. ఉపదేశము లేకపోయి 

నను, భూతా వెళ న్యాయమువలన నీశ్వరుండు భూతముల 

యందుం బ్ర వెళించి మ్రవక్రింపం చేయకూడదా? యని యా 

శంకించవచ్చును. ఉపదేశము ళినిదీ ప్రవృ_త్తిగలిగినచో, నడి 
యెక్క_డను దృష్టముకాలేదు గనుక యుపదేశ మునలన గలుగు 

జ్ఞానమే వ్రృవ్నర్తక మనుసంగతి యెట్లు తెలియంబడ్డద నిన 

వేదోపదేశము మతీయొకరీతిణగా నువవన్న ము గాదు. కాన నీకి 

తగా 'నిశ్చయిం చెదము. ఆటులగానిచో మ నెవరినముతమందుూ 

నదృష్టవళమువలననె భూతము లయొక్క._ ప్రవృంత్తయో వారి 

మతమందుంగూడ నుపదెశమునకు వై యర్థము సంభ వించును. 

ఉపదేశము నిత్యము గాన వై యగ్థ్యాశంకం జేయుటకు పిలు 

'లేదని దూషించకు మనినచో నుషదేశమును నేను దూషిం 

చుట లేదు. వేదమును జదివి దానిని ఛారణశేసీ విచారణ 

జేయు మిమ్లులను దూషించుచుంటిమి గాని యువదెశమును 

దూషించుట లేదు. వేద చోదితమగు కర్థ్యలయందు పు 

వవృత్తిలో, విధివాక్యములవలన గలుగుజ్ఞాన మే సాధనము, 

గాన నువదేశ మావళ్యకము. గనుక దీనినిబట్టి వెదక_యగు 

నీశరునకు నసర్వజ్ఞ త్వముం జెప్పుటకువీలు లేదు. 

మూ. న చాన్ధాప  తిరనుమానతో భఖిద్యలి లోకే తద 

సంకీరోదాపహారణాబావాత్ . వకారాంతరా 
లా ఓ WW 

భావాచ్చ. తథా హీ. 



పా 
లభి అవ 

న మానయోర్విరోథో స్ట్ ప సొద్దేనావ్యసౌ సమః. ౧౯ 

తా. బ్రింతకువూర్షమందు అన్థావశ్తికి వెరే ప్రమా 

ణాంతరత(ము నంగీకరించి స మాణాంతరమగు నధావ త్తికి 
జగత్క_యగు. నీళ్వరుని సర్వజ్ఞ త్వము 

క్ష f we శ అ గాం ఇ. గిన యాలాల ర 
నిరాకరించంబడినది. ప్రస్తుత మర్జాప_త్తిస్థలమందు ననుమానము 

నకుం గోచరముగానట్టి విషయముగాని సామ గీ భేదము గాని 

"లేనందున నరావ తీ యనుమానముకంకు వేరు వ మాణము 
యా ర 

గాదనునంగ ఈత చెప్పంబడుచున్న ది. వ్యావ్యమువలన మూ్య్యూవక 

డ్డ మనుమానము. అనువవద్యవూనమువలన గలీగెడి యువ 

పొదకజాన మరాప తి. కొన సావముగినిబటియు విషయమును 
ఆ థై —2 J © 

బటియు ననుమానమునకు నర్రావ తికిని భదమున్న దని ఫంకించ 
శై! థి — 

రాదు. ఆ; వపదృ్యమానము వ్యాపవ్యము. ఉవపాదకము వాషప 

కము. రాత్రి భోజనము లేనిచో వగలుభోజనము వేయని 
వానికి, బలినీయుండుట సంభవించదుగదడా ! కాన స్క స్తుత 

మనువవద్యమానమగు దివాభుంజానత్వవిశిష్ట వనత్వను వ్యా 

వ్యము. ఉపపాదకమగు రా త్రిభోజనము. వ్యావకము. కాన 

ననుమూనవిషయ మె యర్థాప_త్తివిషయము. అనుమానసామ 

గ్రీయే యన్థాపత్తిసామ గి. గాన న ర్ధాపట్టికి ననుమానమునకును, 
విషయము చేతను సామ గి చేతను భేదము లేనందున నర్ధాపత్తి 
యనుమానముకంకు వెరు కాదు. మజీయొక్కయు దాహరణము, 
జీవించియున్న చెవదత్తు డింటివద్ద లేడను జ్ఞానమువలన దేవ 
దత్తునియందు బహిస్పత్వ మూహింపంబడుచున్న ది. వ్యావ్యము 

3 ర ల బీ ల 



తృతీయ స్తబక ము. వి7తి 

గానిది య పవవద్యమానము గాదు. వ్య్యాషకము గానిడానీకి 

నుషపాదకతషము సంభ వించదు, వ్యావక ముయొక్క_ వ్యతిరేక 

జ్ఞానమువలననే వ్యావ్యముయొక్క వ్యతిరేకము వదపంచును 
$ 

స్తుతమున వ్యతిరేకములకు వ్యాక్తి గృహీకమై 
త © can 

9 
0 

* 

గ 

వ జీ నీత్త నుపపద నము మూ. జీ ంతై ఎక్, గ్బ వానా_్రత్యేను ద్యువమూః 

సత బహిస్సద్భాపె తమాపాదయలెత్యు దాహ 

చింత్య తే. కిమనుషపన్న ౦ జీవతొో 

“వోవావనేంతి న వాంనియవమషసాగనియా గ్భవో వ సెస్టిల. న హ్యానియమ్యన్యానియ 

మకం వినా కించిదనుపవన్నం, అతివ, సంగాత్ . 

ననుస్వ రూవ మేవ తత్. న తావబ్బహిస్పత్వెన 
నం 4 అల దిగా క. 
క_ర్తవగ్టం తద కార్య తాష_త్తస్య. స్థిత రబాస్య 

కోన వినా న స్యాదిత్యస్వ స్వభావ ఇతి చేత్ . 

కంతర్జి తన్నియతస్వఖావవ వాసా వార్త 

వ వ్యతి రకము ఖని రా ప్యాయా _సథా వ్యవ 

'జెశాత . 

వ్; 

"రే 

తా. జీవించియున్న వైత్రునియందు బహిస్పత్వము 

ననువవద్యమాన మైన యింటివద్ద "లేకపోవుట జీవియైన చై 

యందుం బహిస్పత్వోమును కల్సించుననునది యన్థాస_్తికి నుచా 

వహారణము. ఈవిషయము చర్చించందగియున్న ది. వ్యావ్టిము6 

గానిదానికి వ్యాపకము గానిడి లేనప్పు డేమి యనుపవ్తి! 

అవ్యాపకము _ లేనప్పుడు అవ్యావ్య మనువవన్న మనినచో 
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జో ననన a జో | బళ వ్యాన్న్వము గానిడానివేగాడ నవాాషవకకల్పన జేయవలనిీ రి లి 
వచుును. గాన జీవెచమెన వె తునియొక్క గృహమందు "లేక 

కళ్ళ కు నేమి య: వవత్తి ? బహిస్పత్వము లేనిచో గ్భవోః 

భానన్గరావమే యనువవన్నమనుటకు గృవోభావము బహీ 
స్సత్వకార్యము గానందున యు_క్రము గాదు. ఒక వెళ బహిస్స 

0 na | ల 

త్వము లెనిదీ యట్లివై త్రునియందు గృవోసత్వస్టితియు యను 
రాం! దుం ళ్ 

పవన్న మనినచో జీవియైన దైత్రునియందుండు గృవా ము ద వం క. 

సత్వము బహాస్పతగముయొక్క_ నియతేసభావము గలదని 
చెప్పనలెను, నియతస(భావ మనంగా వార ప్రియే. సాధ్యము మీ న్న రా అక య వ ల 7 (a అనిది హాతు వుండదనునడి వ్యతిరేక వాస్టిప్పిని బొధించు 

శబము. కాన నధాప ఈ వెరు వమాణము గాదు, 
ద థి “5 Wy 

స్సతే(న గృవహోసత(ం కోడికృత్వ్ణ స్థాతవ్యమితి 

చెత, గేయం వ్యా ప్తి రేవాన్షయముఖనిరూ 
పొర్ష త థావ్యవదిళ తే ఇతి. 

తా. పూర(మందు(జెప్పిన యతి పృస_కీ వచ్చును గాన 
నియామకము గానిదీ యనియమ్యుము నుపపాదించుటకు వీలు 
"టేనందు న లేనందున జీవిమైన వైత్రునియందుండు గృవోసత్వేమునకుబహీ 
స్పత్వ మేల యువపాదక మగును. వృత్రునియందుండు గ్భవో 

సత్వము బహిస్పత్యముతో గలనీయుండుటయే స్వభావము, 
కాన బహిస్సత్వము నియామకమనినచో నెచ్చకెచ్చట జీవిత్వ 
విశిస్టగృవోసత్వమో యచ్చటచ్చట బహిస్పత్వమని చెక్పినచో 



బు] తృతీయ స్తబకము. 8ి75 

నిది సాధ్యనిరూపితా౬న్నయబ్యా క్తి వీని బోధించుశోబ్ద మే. ఆటుల 

విచారించినను యనుమానము చేతనే యుపవన్న మగును. 

మూ. న వనయమవినాభావమరన్థాపత్తావపజానీమో, 

క్రిం తు తద్దానం; న భాసా సత్తామాల్రేణ తదను 
a 

మానత్భమాపాదయతెతి చేత్. న. అనుపవ శి 

ప వతిసంథాన న్యావశ్యా భ్యుపగంతవ్యత్యాగత . 

అన్యథా త్యతిప్రసంగాత్. 

తా, అర్ధాప_త్తస్థలమందు క ల్చ్వక ల్పక ములకు వ్యా్తి 

యున్నను నజ్ఞాతమె కల్పనాంగము గాదు. జ్ఞాతమె కల్పనాంగ 
gr “© 

మగును. కాన నర్ధాసత్తికి యనుమానాంత ర్భావము సంభ 

వించదని యాళంకింవరాదు. సాధ్యసాధన నములకు వాక్టప్తి 

యున్నను దానియొక్క_ జ్ఞానములెనిచో ననుమితి పుట్టదు. 

అటులనే యనువవ త్తియున్నను డానియొక్క_ పృతిసంథాన 

మున్నప్పుడే కల్పన గలుగును. కాన ననువవ త్తి పృతిసంథా 

_ నమే వ్యా్తిజ్ఞానము దీనికే కల్పనాంగత్వ్టము చెప్పవలెను. 

కాన నర్ధాపత్తి ఫ్ యనుమానముకం'బు విలతణము గాదు. 

మూ. అర్థాపత్యాభాసానవ కా శాచ్చ. “(య డాహ్యాన్య కై 

వోవవన్నమన్యథానుపవన్నమితి మన్యతే, 

తదాస్య వివర యో నత్వన్య థేతి. 

తా, అజ్ఞాత మైయున్న వ్యా వ్ల్యే కల్పనాంగమనిన చో 

మరియొకరీతిగా నుపపన్న మగుచుండంగా _ మరియొకరితిగా 

నువవన్నము గాదను నాభాసవలన నువపాదక తాగభి మత మైన 
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దానియుక్క_కల్పన లేకపోవలనీ వచ్చును, వ్యా 

కల్పకముగాని వ్యాపి కల్పకము గాదు. 
లాలా 

ఇ 

మూ. తథాపి కథమ త్ర వ్యాజక్షిర్భృ హే హ్యేతేతి చేత్ , 

య దావామిహా తదానాన్య త్ర, మచాన్యత్ర 

తదా నేహేతి సకష ప్ర త్యకునిద్ధమేకత్ , -కా 

తత్రావి కథంతా? సర్వదెళాప్ర త్యత త తత్రా 

భావా దురనథారణఇత్వపీ నాన్సీ లేహిమేవ 

సంసర్లస్యాత్మని ప్రతి చేధాత్. అయోగ్యానాం 

తమళ కా హి చేత్? తదవయవానాం 

తత్సంసర ప్ప పతి వ ధాదేవానుమానాక్, అన్యే 

హోం నశాపక్. న ప్యాకారణీభూ తే తన వరమా 

ణునా నేదం సంసృష్టమితినిన్చేతుం ళక్యమితి, 
న ఇచావినాభావనిళ్చయే నాపి గమయన్న 

పతుధర్యో౬గ్థాపత్తికితియు క్షం వతధర్మతా 

యా అనిమి త్తతషపసంగాత్, అవి శేపాక్ . 

వ్యధికరణోనావినా భావనిళ్చయా యో గాచ్చ. 

యత్ య త్ర యదేతి ప్రకా రానువవ త్తేః. 

తా. గృవాభావము బహ్ా "స్సతషము వ్యధికరణము 

లగుటవలన _ వీట్లకు వ్యాక్తిగవా మెట్టులని యాళంకింప 
రాదు. “యదాహమిహ 2 ఇత్యోదివాక్యము లన్వయవ్యతి రేక 
వ్యాపులను బోధించునట్లు జెష్ప(బడియున్న వి గాని వ్యత్యా 
సముగా నన్గయించవ లెను. జీవి గృవాసత్వను వ్యావ్యము. 
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బహిస్సత్వము వాన్టిపకము. దీనిని తెలుప్రుడు చెయ నడి “నయ 
దాహమిహతదాన్య త్ర" అనంగానె నిక్క_డ లేను గాన దిని 

కంకు వెరుస్థలమందుంటి ని ననునది యన్వయవ్యా ప్రి విని బోధిం 

చుళబ్దము. “ఎప్పుడు మరియొకచోట లేనో యవ్వు డిక్కడనే 
యుంటిని ననునపి వ్యతి రేక వ్యా ప్రి విని బోధించుశబ్దము. ఈ 

రీతిగా రెండువ్యాప్పు లందరికి వ్రత్యతుసిద్ధ మే. కాని తానున్న 

స్థలముకి ౦కు మిగిలినయావత్తు తెలియంబుడనందున ఉని 

మొుక్కయభావము తెలియనందున వ వ్యతి రేకవ్యా్పి ష్ హముం 

గలుగుట దుర రభ మని యారో ంకింసరాదు. ఆత కృ ప్రల్యోతముం 

గానిదానియందు చేశముయొక్క. సంసర్షము ప్త తెపే.ధించె 
దము. బేశము వ (వత్యతముగానందున చాని సంస న్రముంగూాడ 

న యోగ్య మైనందున యోగ్యానువ పలబ్ది చేకపోయినను జేశము 

యొక్క-స్త రణ గలుగును. గాన ప్రశయోగిస్త రణ మున్నం 

దున నిషేధించుటకు వీ లగును. పరమాణువులు, వానియొక్క_ 
సంసర్దము నెల్లప్ళూ డయోగస్టిముగాను వాట్లయొక క్క నిషేధ 

మెట్లని యాశ ంకించరాదు. పరమాణువులు "రెండువిధములు, 

1. సూలమెన నవయవములుగల కార్య దృ వ్యారంభ కములు 

కవలములు స్థూలమైన యానదవయవనులు. ఆవయని. 

వాట్ల సంసర్హయు యోగ్యమైనచో వీట్లనుబట్టి యోగ్య 
మైన సరమాణుసంసర్హ్లగాడ ననుమేయించెదము. కాన సృ 

తులు గావచ్చును గాని నివేధముచేయుటకు వీలూగాన 
“యదాయ(శత్రాహ్ం తేదానాన్య త్ర” యనేవ్యా_ప్తిచే నన్యదేళ 

సంబంధనివే.ధమును సాధించవచ్చును. స్థూలావయవములు 

లేని పరమాణువులయొక్క_యు సంసర్షనివేధ మెట్లనినచో 

వి 
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వాట్లతో యవసరములేదని చెప్పెదము. జీవించియున్న చేవ 
వత యందాసు గృవాో భానమునకు బహాస్సత్వుమునకు 
వ్యాప్తి నిశ్చయమున్నను, గృవామందున్న చేవదతాభావము 
బహాస్సత్యమునక వ్యధికరణమగుటవ వలన లింగమగుటకు వీలు 

లేదు. కాన నవక్షభర్య మైన యర్థావ త్తి యనుమానముకంశు 
వేరని యాశంకించరాదు. గృహామందున్న చెవదతాభావమే 
సాతువై నచో నీయాళంక సరిపోవును. పతుధర తకులసాడ 
ననుమానాంగత్య మున్నది. కాన ప వకృతములో నృవానిష్టా 

థావవళతయోగిత్వ రూవ కూతువ్రనలన చేవదత్తునియందు 
బహేస్పత్వమును సాధించెదము. అట్టి పృతియోశగిత్యయావ 
"హాతువ్రు వతమందున్న ం౦దున ననుహానము వేతనే కల్పకము 
క సిద్ది యగును గాన నర్ధావత్స్ యనుమానముకంకె 

వేరుకాదు. వ్యధికరణ మైన హతువ్రుయందు నియతసామూా 
నాధికరణ్యరూపవ్యాా ప్రీ యుండదు. వహాతు వేదేళమందు 
గాని యేకాలమందుగాని యుండునో యాదేశోమందుగాని 
యాకాలమందుగాని సాధకము. అను “య శ్ర యదా 
యనుళబ్దముల చె సాధ్య హేతువులకు సామానాధిక రణ్యము 
చేళమునుబట్టిగాని కాలమునుబట్టిగానియున్నందున నను 
మానమువలననే నిర్వహంచుచుండంగా నన్టావల్తి వై వెరుప్ర మా 
జము “గాదు. 

మూ. ప్రమాణ యోరి ర్విరో భేఒర్ధావ్తి తరవిరోధోేవ పా 

షక, న శ్వేనమనుమానమిత్యవి నాపి. విరో 
ఛే £& రుం రజ్జాసర్పాదివ దేశ స్థ బాధ ఏవ స్వాన్న 

వే తూభ యో; స్రామాణ్యం. సామా ణు వా న 
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విరోధః. న్గూలమిద మేకమితి వత్ సహ సంభ 
వాతి . చైత్రాయ మయం తు మెత ఇతి 

వ తా 

తా. ప్రమాణయోర్వరో 'ధెళ్యాది గ్రంథముచేం 
దృతియపాదము వివరింపబడుచున్న ది. 

66 క ం ( “As > = జీవీ డేవద_త్తః కషచిద స్త్రి” అనుప్రతీతిలో క్యచి శ్రే షన 
గృహము:గూడ విషయమగుచున్న ందున గృహమునవ 
చిన యీ ప్రతీత్యనంతరమున గృహేనా స్ఫీ అనెడి 

ot లలో నున్న ది. "లేదు, అను వ తీతులవలన నే విదోధజానము ల © 
కరణము, అన్థాప_త్తి కషచిద స్టి యను పతితికి గృవోతిర్సిక్ప 
నిషయకత్వమును గల్పించును. కాన్రన నవిరోథాపాదకల్ప 

నము ఫలము వెనుకటి ప్రతితుల కవిరోధకల్బ్పన మర్చాప్త్ 
వలన నేగాని యట్టికల్చన యనుమానసాధ్యము గాదు. కాన 
ప మాణవిరోధపరివారనుకొబ కరావ €్ల రూవపవమాణాం 
టి థ్ —ై2 ల 

తర మంగీకరింవవ లెనని యాళంకింవ రాదు. కషచిద సి యను 
అల ధా - వ జ ముద్ రాం ఇన జ్ న 
వమాణమునకు గ పానా స్తు యను ప్రమాణమునకు నున్న 

విరోధము వా_స్తవమెనచో నీరెండింటిలో రజ్జు సర్పస్టలమం 

దొకదాని కెటుల బాధ యో స స్తుతమందులనాడ నొక దానికి 

బాధయే సంభవించును గాని శెండిటికిం బ్రామాణ్యము సంభ 

వింవదు. 1. కచిద_స్పి 2. గృహానా స్త, యనెడి రెండింటికి 
ణా ' a క్ష వ a కాడి 

(బుమాణ్య మున్న చో స్టైల్యము నే త్ర్భమును గ్రహాం 

వమాణములకు విరోధము లేనందున (న్థూల మిద మేక మ్) 

వలము'గానున్న యిదియొకటి యనుజ్ఞానముయెడ ల నొకదాని 

తరువాత మజీయొకటి యెట్టుల గలుగునో యటులనే వికో 
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ధము లేనందున శెండునునాడం గలుగవచ్చును. “విషయ 
ములు భిన్న మైనపుడు, విడు మైత్రుండు. వీయ మెత్రుండు” 
అనెడి ప్రతతులవలె నీ ప్రతీతులుగూడ గలుగవచ్చును. 

మూ. ప లే క్యావ్య గు సీ సామాన్యుతో గహస్యావి వే చెలి 

ఏ, వెళా దేక విషయ కాస్య నీతి చేత్. యద్య Uy 
వం కషచిదద్తి కషచిన్నా_ి స్ఫీతివ న్న్న విరోధః, 

ఆత్రావీ విరోధవవెతి చేచేకం తరి గై భ జ్యేత, న 
భ జేషత, అర్థాపత్నా ఉభ యోర్వ్యువపొదనా 

విరోధము శారా నను “ోకంచిద నీ” యను ప్ర తీతిలో 
సామాన్యముగా గృహముగాడ  విషయమెనందున దీనికి 
“నృెహానా ని యోనుదాని కకనిషయత్య మున్నది గాన ఆలో 

విరోధ ముండునని యాశంకింపరాదు 1. క్య్యచిద_న్స్ నిజ, కచి 
న్నావ్ యనువాటికి మెటుల విరోధము లేదో వ్రకృత 
మునంసాడ విరోధము లేదు. “క్వచిద_స్పి కచిన్నా స్తీ అను 
ప పృతీతులకుంగు గూడ వివా క్ మున్న చో నోక ప్రతీతి. బాధిత 

షన చెప్పన లెను. బాధితముని చెప్పము అన్థాష శ్రి తీచే విషయ 

భేదమును గల్పించి యో ప తీతులు రెంకునుగాడ నువ 
సన్నము జేయుదమనుట మనుష క వద్యమానము లేనందున 
సరిగాదు. 

మూ. విరోభవ వాన్య థశానుపపద్య మానః విభిన్న వివ, 
యతయా వ్యవస్థాపయతితి చేత్ . అభాఫన్న 
విషయతయెవ కిం న వగ్ధవస్థాపయేత్ 1 వ్యవ ర ల్థ 
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స్థాపనమ విరోఛాహాదనం, వకవిషయతమయొవ 

చాన యోర్నిరోధః, స కథం తయైవ శ 

ey 5 నాది 539 క ఆటు ఇల న్నా జ తా. “కషచిద్తీ గహనా స్రీ యను ప తతులకు 

భిన్న విషయకతషము లేనిచో విరోధ మనువపన్ష వ పమున్న మను యనుపష 

జ్ఞానమువలన ఖన్న విషయకత ము సిద్ధించుననినచో న్ 

నె నఖిన్న విషయత్వ మెట్టు సాధింవగాడదని పూ. ర 

పతీని ఉట్టంకంచుచున్నా(డు. "వీ రిరువురయొక్క_ యాక్ 

మును గనివెట్టక మ మటణిరొక? డిట్లనుచున్నా (ము. దర్థనస్తానన 

యనయా నవిరోథాపాదనము గదా? వవిషముడే నేకుష 

షుండు మూర్భనొందునో రయయావిషము వే నాప్రరుషునియొక్కం 

మూర్చ యెటుల నివ _ర్సించదోో ఆటులనే యభిన్న విషయత స్ 

ముచే వచ్చినవిరోధము నిలు. శాంతింవదు వాన, వన 

విషయతరము చెప్పవ లెను. అది యసన్ధాప_త్తీిసాధ్యము గావున 

శ అ జ వో pa కు స లీ క న r= యర 0౦౯ వమాణ ౦తనమని జెవ్పుట కవకాళమ్వు లదు 

మూ. వకవిషయతయా అన యోర్విరో ధ ఇత్యేతదేవ 

కుతః ? విభిన్న దేళస్వభావతమైవ సర్వత్రోవ 

లం ఖాదితి చేత్ , ననిషయం వ్వా ్ పి ప్రేవ. రహ 

చ ముట్ట టాం ర ప,ఖాత మితి. 

తా. ఈ వ్ర తీతుల శేకవిషయతషమునుబ ట్టి విరోధ 

మెటులను ? విభిన్న చేశస్వ భావమంతటను వృత్యతుమనినచో 

అనుమానత్వ పృసంగ భయము వె వార _స్తీని పరిహరించి 
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ర్ ఊచాటన ల₹నని డబ్బిన(వ లన నెడె భయము వెం ద్రైనరించి వ / 

మూ. భూమో2౭పి వా అనువపద్యమానతరైవ 

వహ్నిం గమయీత్. న హీ తేన వినా౬సావుప 
పద్య లే. వికోధోఒప్కి ధూమాద్వహ్నినా భవి 

తన్యమ్, అనుపల బ్లేశ్చ న భ వితవ్వమితి. తఇా 

చానువల జ్ఞైర ర్వాగ్భాగ వ్యవజ్ఞాపనమ్, ధూ 
నగ జాం <2 _ మస్య చ వ్యనథా నెనానుపలభ్య్థవహ్ని విష 

యతగన్షితిర గావ త్సరిత్ కుతో ఒనువమూనమ్ ? 
ఎథొథ "2 

తా. నాబ్లవపాదముయొక్క_ వివరము:---వ్యాక్పి వత, 
ధర్మతలు రెండునుయున్నను అనువపద్యమానమగు గృవోసత్వ 

ముచె బహిస్సత(మును కప్పించిన చో, వహ్ని లేనిచో భూమ 

మనువపద్యమానమగుచు వహ్నీని కల్పించును గావున నను 
మానమ్మాత్రమునకే యుచ్చేదము రావలనీవచ్చును. కేవల 
మనువప_త్హియ గాదు. విరోధముంగూడ నున్నది. (1. భూమా 
ద్వహ్నానా భవితవ్యమ్, 2. అనుపల నేశ్చ న భవితవ్యమత్సి 
“ఈవర్వతము ధూమను6 గలుగుటవలన వహ్ని గలది, 2: 
ప్రత్యేతము గానందున వహ్ని కూన్యమి”నెడి పృతీతులకుం 
గలవిరోధము మొదటి ప్రతత్ కనువలభ్యమాన  నహ్నీి విష 
యత్వమును రండవ ప్రతతిక ర్వాగ్భాగవిషయత్వమును నథ్ధా 



లో 
తృతీయ స్తబక ము. తి 

వ త్తిచెం గల్పీించుటచే పరిహరింపబడును. కాన ననుమాన 
వూ శో మున కుచ్చేదము సంభ నించును. 

మూ. వహ్ని మానయమిత్యనుమానం వ్యా ప్వెః 8? ఆన్న 

ఛా౬నుమానాభావె విరో “థాసిద్దేః, అరా 
ర్నాగానుపలర్ధ్ధివిరి' ఛేన పరభాగెఒస్య వ వహ 

తా. వ్యా పి పీజ్ఞనమువలనగబ్లు “పర్వత్రో వహ్ని మాన్” 

ఆను ననుమానములో ననుపలబికి విరోధము జెప్పిన నప్పు డను 
మానమునకుం బృథ క్నాామాణ్యము సిద్ధమె అనుమూన మే 

"లేనిచో విరోధ మే లేదు విరోధముచే ననువ పలబ్ధికిం బరభాగో 
వహ్ని విషయక త్య మర్జాపత్య్య కల్పించవ లెను. కావున నిట్టి 

కల్పన యన్రాపత్తిసాధ్యము గాన నర్ధాప్తి నంగీక రింపవలెనని 
యాళంకింప రాదు. అనుపలబితో ననుమానమునకు విరోధము 

లేదు. ముటియేనమున వా ల్లో గాహకవముయిన యత్ర యత db ఈ ౨ 
ధూమః తత్ర తత వహ్ని? ; యనువ్యా ప్రి హకముతోోనే 
యున్న ది. శాన సహుమాన ప్రచూణసీ నాం మనక టయ 

ము లెదు. పర్వతత్వరూపసామాన్య ధ ర్థావచ్చిన్నమున వ హ్ 
నవగహించిన “పర్వతోవహ్ని మానినెడి యనుమానము 
కర్వాగ్భా గత రూపవిశేష ధర్మావచ్చేదేన వహ్నాష్థనుపంన్ధిలో 

విరోస్థత్తము లేనిచో “కంచిద _స్తీయనుసామాన్యనిక్న్ యము 
నకు “గహనా స్టిియనుదానితో విరోధము లేదు వ్రమాణ 

విరోధము లేనప్పు డన్ధాపత్తి నంగీకరింపవలనీన యపసర ము 
లేదు. 
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ఖో జీ రి నం సు 3 మూ. నావ్యు త్త రార్థావత్తిః, అన్యథా పాండరత్వ 

స్యాపాలాలత్వవికో ధేన పాలాలత్వస్థితిరవ్య రా 

లభ్యమానవహ్న్నీ తేన విశ్టస్య ధూమస్వ 

తేనైవ వ్యావ్వేః క థ మేనంభ వివ్యతీతితుల్యమ్. 

తా. వర భా గావజ్ఞావన మర్థావ త యనుటకు వీలులేదు, 

నిరుద్ధములకు విషయన్యనస్థా కన్మె యగ్భావత్త్ యనినచో 

పాండరధూమము పొాల్లునివ్వుచే వ్యా ప్పమగును. కావున 
నపాలాలత్వ వికోధమువలన పాలాలత్వవ్యవస్థావనముం 
గాడ నర్ధాప్తి తీ శకావలనివచ్చును. పాండరధూవుము 

పాలాలవహ్న చె వ్యావ్యమగుచు వహ్నీ యందు బాలాలకత్న 

వ్యవస్థాపక మనినచో ననువ పలభస్థ్రిమానవహ్ని సంబంధి యగు 

థధూమములనాడం బరభాగమందున్న వహ్ని చె భ్యాా_ప్పముగును 

గావున ననుమాననుచేతనే వహ్ని యందు బగ భా గావస్థితి 
సిద్ధించును గావున నర్ధాప త్రీయే యవసరము లేద నెదము. 

మూ. శేవలవ్యతొరేక్యనుమానం పరాభీమతమర్థాప త్తి త్తి 
రన్వయాభావాదితి చేత్, వవ మేశావతా విశే 
మేణానుమా నెఒర్ధాపత్తివ్యవవోరం న వార 
యామ. తత్రానుమూనవ్యువవోరః కుత దితి 
చేత్ . అవినాభూతలింగసముత్పన్న త్యాత్ 

తా. నైయాయికుల కఫిముతవాయిన కేవల వ్యతిరే 

కనుమాన మేది యో నయ్యదియె యన్వయవ్యా వీ లేనందున వ్ 
ఎం 



ఇ 

తృతయ సబకము. కిరిరీ 

నన్టావ _త్సీయనెదము. దాని కనుమూనత్వ మంగీకరింపమనినచో 

నన్వయవ్యా_ప్తి లెనందున  నన్ధాపత్తివ్యవహార మంగీకరిం 
చినచో ననుమానత ముండును గావున నయ్యుది వారిం 
చుటకు శోక రము గాదు, 

మూ. సాధ్వధ మణ వినా హ్యాభవనమన్వయిన ప్రవ 

వ్యతి రేకిణో ఒప్యవిశీష్టమ్,తన్ని శృ్వయ క్చాన్గయ 
వ్యతి రే కాభ్యామన్యత రేణ వెతి, తస్తాదనర్థాప త్తి 

రిత్యనుమానస్య పర్యాయోఒయం, తద్విశేమ 
వచనం వా పూర్వ్యవదాదివదితి యుక్తం. 

తా. అన్వయవ్యితి రేకి హేతువునం చెటుల వారిని 

బట్టిగాని తన్నిశ్చయమునుబట్టి గాని యనువూనత్వ ముం 

డునో కేవల వ్యతిరేకియందుం గూడ నటులనే యనుమానత్వ 
ముండును. అన్నయవ్యతి రెకిస్థలమం దన్వ్యయవ్యతి రేకసహచార 

నులవలన  వ్యా_్తినిక్సోయము గలుగును. కేవల వ్యతిరేకి 
స్థలమందు వ్యతిరేక సహచారమునుబట్టియే వ్యా _ప్టినిక్చయము 
గలుగును. కావున నర్ధాపత్తి యనునది యనుమానవ 

ర్యాయము గాని, పూర్వవ దాదిళ బ్లములవలె యనుమానని శేష 
వచనముగాని కావచ్చును. కావున నర్ధాష్తి యనుమానము 

లోనే యంత రల్ఫూత మగుటవలన నెటు పృమాణము గాదు. 

మూ. అనుపలబ్లిస్తు న చాధిశేతి చింతితమ్. న చ 
ప త్యతా దేరతిరిచ్య తే. 
Wy 
తా. అంతవటుకు నన్జాసత్తి వెణు ప్రమాణము గాదని 

చెప్పబడినది, అనువలబ్ధీ యోాళ్ (ర బాధకము కాదన్న సంగతి 

వూరషమందేం పా. వస్తుతే మోయనువలల్ధి పృత్య 

లి 
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మది ప్రమాణములకం శు వేలుశాదనువిషయము చెప 

బడుచున్నది, 

తదుచ్య లి: వ 

శో, ప పతిపశ్తేరపారోత్యూ దిం ది ది యస్యానుపతీయాత్, 
ap 

తజ్జాతకరణ క్వాచ్చ భావావేశాచ్చ చేతసః, ౨0 

తా. “భూతలం సుటాభావనవి” _్తనుజ్ఞాన మిం ద్రియ 

సన్నికర్ష మున్న ప్పుడే గలుగుచున్నందున నిం ద్రి యజసర్గను 

గాన రోకరూప మగుటవలనను, ఇంద్రియ వ్యాపార 

మన్యథా ఇద్ద నీద్దము గాక పోవుటం జేసియు, ననసుమిత్యాదులన శె 

జ్ఞాతకరణకము కానందునను, అస సృదాదులయొక్క- బాహ్యోను 

భవము భఛావభూతకరణసహకృతమనో జన్య మగుటవలనను, 

దీనిలో నింద్రియ మె కరణము గాని యనుప పలస్ధి కరణము 

గాదు, 

మూ. యా హీ సావాత్కారిణీ వ్ర తీతి న్సేంద్రియ 

కరణి క, యథారూపాది పతితః, తథేహ భూ 

తలే సుటో నా _స్తీత్యవి. సామాత్కారిత్వమస్యా 

అసిద్ధమితి వెన్న. వకజాతీయ త జ్ఞా తాజ్ఞాత 

కరణత్యానువవ శ్రే న హి తీసీ సిన్నేన కాగే 
తదేవ కకణమేకదా జ్ఞాతమజ్ఞాతం మై కదోవ 

యుజ్య తే, లింగేం ద్రియయోరి వ్యిత్యయ 

వప్రసంగాత్ . శ్ఞానస్యో కారణత్వ వసంగాచ్చ. 

న హొ తదతిపత్యాపి భవత_స్తత్కారణత్వమ్, 

వ్యాఘాతాత్ . తస్తాత్ జ్ఞా తానువలబ్ధిజన్భస్యా 
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సామాత్మారిత్వాత , తది(పరిత కారణ రవ కమిదం 

తద్విపరీతజాతియమితి నాాయ్యమ్. 

తా, రరూపముగ లది నుండి” యను పతతి మయొటుల 

లేదు.” wanes సుటోనా స్ఫీఅనెడి బ్రతీరరహాడ నింద్రి 

యమువలననేె గబల్లునందున నీవ వ్ర తీతి సామో త్మా_రము కెంద్ర 

యమువలనంగలుగుజ్ఞానమును ) పేంగమువలనం గలుగుజ్ఞానమ, 

నేకజాతీయ మెనచో నిం ద్ర యమువలనం లుగుజ్జానమున 

కజ్జాతేక రణకత్వమునకును, లవింగమువలనం గలు జ్ఞానమునకు 

జ్ఞాతకరణక త్వమునకు ననువవ త్తి వచ్చును. (బంగమువలె 

నింద్రి, యముంగూడ జ్ఞాతమై కరణము కావలసీవచ్చును, ఇటు 

లనెష యిం ప్రి ఏ యమువలె లింగ మజ్జాతమై కరణాము కావలని 

వచ్చును.) శ్రికరణ మొగేజ్ఞానములో నెకప్పుశు జాతమె 

మజయొకవ్వు డజ్ఞూతమై యుప ఇమూగింపదు. వ్క కజాతీయమయిన 

జ్ఞానములో నజ్ఞాత మైనే కారణమయిన చో జ్ఞానమునకు క 

ణర్వమే లేశ పోవలనీ వచ్చును. నీవు జ్ఞానమునకు? గణక 

మును విడనాడి యజ్ఞాతమైన దానికే కారణత్యము విరోధము 

వలన జెవ్వుటకు వీలుచేదు. గాన జ్ఞా కానుపలబ్ధవలనం గలుగు 

జ్ఞాన మెటుల నసావెత్కారిరూపమో యటులనె యజ్ఞాతా 

నుపలబ్ది సహకృత మైన యిం ది యమువలనంC గలుగుజ్ఞాన 

మును "నాతాత్కార రూపముగా ోనంగిక రింపదవలెను. 

మూ. నను క నామ జ్ఞూ తానుపలబ్టిరసావమాత్కారిణ 

మభావప్రతీతిం జనయతి? తద్యథానివుణతర 

మనుస్ఫతోమయా మందినే వైల్రొ న చోవ 
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లబ్ది ఇతి శ్రుత్వా శ్రొ శో, తా౭నుమినోతి, నూనం 

నోనీచేవేటో 

తా, అనుపలబ్ది జ్ఞ జానమువలనం బరోతయమెన యభావ 

యెక్కడ. గలీగానని చశ్నించంగా, నద్దానికి సమా 

ఇ జెప్పుచున్నాండు. pale బాగుగా పదక బడినది. 

ఎంతవెదకినను గనువించ చేదు” అను వాక్యమును వినినవి మట 

మైెత్రుండు చైతునియొక్క_ యనుపలబి జ్ఞానముగలవాండై 

అతు. డక డలేండని యాూహాంచును. కాన ననుపలబ్ది 

జానమువలనం గలిగిన యీ చెత భావజ్ఞూనమె యసారో 

Hy 

మూ. ఏతేన ప్రాజ్నా.స్టీకాపి వ్యాఖ్యాతా. నను 
తథావ్య వాంతరజాతి భేదోఒ స్తు, అజ్ఞాతానువ 

లబ్ధిజన్యె సామొత్మా_రస్తు కుత వతి చేత్ . 

కీరణపీక రో థాత్మా_ర్యవిరోధేన భవితవ్యమి 

త్యు క్త కమేవ. అనన్యర్ర్ వహీ జేం ది య వ్యాపా 

రానంతర భావి తాచ్చ. 

తా, శ బ్బజన్యమగు ననువలబ్టిజ్ఞా నమువలనం గలిగిన 

యభావజ్ఞానం బచెటుల నసామాత్య్మా_ర రూవమో, ప్రాబ్నా 

సీతా ప్రీతిం గాడ ననుమితరూపము గాన్రున నిదియుణయాడ 

ససాక్యా_రరూపమే. కారణభేద మున్న చో కార్య భేద 
మావశళ్య్ళోకమని చెప్పియున్నందున జాతిఖేదము నంగీకరించి 
నప్పుడు, జ్ఞూఆానుపలబ్దివలనః గలిగిన యభావజ్ఞాన వముసాతు 
శ్కారరూపమైనప్పు డజ్ఞా తానువలబ్ధివలనం గలిగిన యఫావ 
జ్ఞానము సాముత్మా_ర రూప మెటుల యగునని యాశంకింప 



తృతీయ స్తబకము. నవక 

రాదు. మజీయు నజ్ఞూతానుపలబ్టితోం గూడిన యిం ద్రియము 
చానివ్యాపారము మజీయొకస్థలమందు వినియు_క్షముం గాక 

యీాయభావజ్ఞూనమునే బుట్టించినందున నభావజ్ఞానము సామా 
త్కారరూవమనుటకు సందేహము లేదు, 

మూ అధికరణ గ్రహణి తదుపతీ,ణమితిచేన్న . అంధ 

స్వాపి త్వగింద్రి యోవనీలే ఘటాదౌ రూప 
"స్స్ 5 జ వ 5 9 నన్ వి శెపూభావ ప్రతీతి ప్రసంగాత్, అ స్తీ పి తస్యా 

ధికరణ గ హణమ్, అస్సి చ ప్రతిరయోగిస్త రణము, 

అన్సిచ వ్యా మె ర_కృత్వస్య యోగ్య స్యాభావ్క 

అనువలబ్లిళ్ళ. ఎపలబ్టీళ్చు 

"తా, అభావ, ప తీతియం దింద్రి, యకరణకత్వమును 

సాధించు హేతువులో సామాత్కారత్వరూపవిశెషణము సిద్ధ 

మైనను అనన్యకోపటణేంద్రియాన్వయ వ్యతిరే కానువిథా 
యిత్వరూపవి ₹పణమసీద్ధమని యాళంకించి నిరాకరించుచు 

న్నాండు. ఘటా భావమున కథికరణ మైన భూతలగృహణమును 

గలుగం జేయుట చే నింద్రియము వీణళ క్షి గలదై నందున దిటు 

గ నభావగ్రహణములో నయ్యది యుపయోగింపదని యాళం 

కింంరాదు. అభావప్రఆతిలో నధికరణజ్ఞానమును, ప్రతి 

'యోగిజ్ఞానమును, యో గ్యానుపలబ్థియుం గారణము. త్వగిం 

ద్రియముచే గృహీతమయిన నీలఘటమందు రక్ష రూపము 

యొక్క. యభావము గ్రుడ్డివానికిం బ్రత్యతేము కావలసి 

వచ్చును. ఇచ్చట త్వగిం దియమువలనం గలిగిన యధికరణ 

ప్రత్యివము ప్రతియోగిస్మ రణము, యోగ్యమయిన రక్త 
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రూవముయొక్క_ యనుపలబ్టియు నున్నవి గాన నంధునికి రక 
రూపాభానపృత్యతము కలుగవలనీవచ్చును. 

మూ. ఆధికరణ గ్రాహశేం దియగ్రావ్యాభావవాడదినోవి 

సమానమేతదితి చెన్న, వ్రతియోగిగ్రాహశ 

న్ది)య గ్రాహ(ో్యో౭ భావ అత్యభ్యువగమాత్ . 

మమావీ ప్రతియోగిగ్రాహకేంద్రి, యగ్భహీ లేఒ 

ధికర ణేఒనువ లబ్ధ ప ప వమాణమిత్యభ్యువగమ ప్రత్ 

చేన్న. వాయా త్వగిం ద్రియోవనీతే రూపా 
భానవ వ్రలిత్యనుదయ ప, ప సుగాల్. తథా వీ 

తత్తత్త సన్నికృష్టమితి చేత్. వా న్తేవమన 

న్న త్త (వా న్తెవమన్య త్ర) చరితార్థమిం, ద్రియమ 

వళ్యమ వేత్షణయం రూపాభఖావానుభ వెన, 

తా. అంధునిచేగనాడ త్యగింద్రియమున గ్రుపాంవయిడిన 

ఘటమునందలి రూపాభానము త్వగిందియముచేత నే గ్రపాం 
వంబడనగునను నాప త్ యధికరణమును గ్రుపాంచిన యింద్రి 

యముచేతనె యభావము గ్రృహింపంబడునని వాదించువారికి 
సమానమే యనరాదు. అధికకణ గ్రావాశే కం ద్రియమే యళభావ 
మును గృహించుననినచో నీయాప శ్ర వచ్చాను. ఆ నియమ 
మును మే మంగీకరింపము. నుజటియేమన, వ్రతియోగిని 
గ్ హీంచినయిం ద్రి యమే యభావమును ర్స్ హీంచునని చెప్పు 

వము. గాన నుఘయ రూపమును గ్రహింప నందున వానికి 

ర కృరూపాఖఫావ పృతిత్యావ త్తి యురడదు. మేముకూడం 

శ్రుతియోగి గ్రాహకమయిన యిం ద్రియముే గ్ర హింవయిడిన 



డిన యధికరణమందే యభావగ్రహణము కలుగునని చెప్పె 

దము శకానున నంధునకట్టి వ్రశిత్యాప శ్రి లేదనివెప్పుటకు 

వీలులేదు. వాయువు రూపమును గృ హాంచు చమురింద్రియ 

మునే గృహింపయిడ నందున వాయువునందు రూపాభావ 

ప్ర త్యతుము కలుగ కపోవలనసివచ్చును.
 వ్ర తియోగిని గు కంచు 

మధికరణమును గృహింపక పోయినప్పటికి నట్టి 

యింద్రియగ్రాహ్యమయిన వ స్తువుతో వాయువు సంయు క్ట 

నుయినది గావున వాయునునందు రూపాభావ ప్ర త్యవ. మువ 

పన్న మగుననినచో' మజీయొకస్థలమునం ఏపక్రీణము గాని 

చతురిం ద్రియముయొక్క- యన్యయవ్యుతిరెకము లున్న౦దున 

వాయువునందు6€ గలుగు రూపాభావపృతితి సాఠూ ఆత్మా_ర 

రూవ మగుటలో సందియము "లేదు, 
_ ) మ | 

మూ. స్వాటేతత్ . తథాపి వ_స్త్వంతీర గ్రవా ఏవ తన్య్యో 

వరూగ ఇల చేన్న. తస్య తం ప్రత్యకారణ 

తాత . కారణతేషే వా మవాంధకారే కరపరా 

మర్మేన స్పర్శవద్ద్య వ్యాఖ "వం న పృతీయాత్ . 

పృతీయాచ్చ పు విస్ఫారితాతుః పృష్టలగ్న 

స్వా? రమతే నం. ఆర్థ వావజ్ఞాన మప్యథిక రణ 

స్యోపయుజ్యలే బ్రతి చేత్తర్హి నయనసన్ని కర్ణో 

ప్యుపయోవ్యలే. తబేకసహకారి ప, భ
ెసన్నిక క్ష 

నింద్రియ 

ట్స 

-వీక్షణాత్ . అన్ఫథా వాతాయనవివరవిసారి 

కరపరామృస్పేవ్వధిక రణే త
దుపలంభ ప్ర సంగాచ్చ. 

తా. ఇంద్రియ మధికరణ గృహములో నువయోగించక 

పోయినను న_స్త్వంతరముయొక్క_ 
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గించినందున నభావబుద్దియం దనన్యత్రి పతీ కేం, ద్రి యాన్వయ 
వత రేకానువిథధాయిత్వ రూపాతువసిద్ధమని యాశో ంకింప 

రాదు. వ_స్తంతర గ, వా మభావప్రతీతిలో గారణమే కాదు, 

అట్లగుచో మవోంధ కారములో త్వోగింద్రియమువలన దగ్గరగా 

నున్న వ స్తువును గృపొంచినప్పూ డితరవ స్తు గృహాణ రూవకారణ 

మున్నది గాన మరియొకస్పర్శ గల ద్రన్యముయొక్క_ యభావ 

ప్రతీతి గలుగక పోవలనీవచ్చును. కన్నులు తెజుచిన వానికి 

నెదుటయున్న వస్తువుయొక్క- పృత్య్ఫశు మున్నది గాన పృష్ట 

భాగముయొక్క.. యుపలబ్ధి "లేనప్పుడు  పృష్థదేశమందుండు 

శ్యానమురూపముయొక్క_ యభావము ప్ప త్యతము కావలసి 

వచ్చును. ఎదురుగా నుండుటంనాడ నవేతీతమైనచో నా 

లోకసహాకృత మైన చతుస్సుయొక్క_ సంయెోాగ మభావోప 

లబ్ధిలో గారణమని  చెప్పనలెను, వీటికి కారణత్వము చెప్ప 

నినో గవాతముగుండా పహచయడినచేతితో స్పృశించిన 

దానియందు గూడ రూపాభాన చాతుహము కలుగవలస్ీ 

వచ్చును. 

మూ. తథాపీ యోగ్య తాపాదనోపతుణం చతుః.యది 

తరసామ గ్నీసాక ల్యే ప్యానుపలభ్యమానస్యా 

భావో నిక్నీయతే. తచ్చ చమష్యుధికర ణసన్ని 
కృషే సతి స్యాదితి చేత్ . నను వరివూశ్లాని 

కారణా నేవ సాకల్యం, తథా చ కిం కుత్రో 

వక్రీణాం z 

తా. 'యోగ్యానుపలబ్ది యభావపృత్యతు ములో గార 

ణము. యోగ్యత యనంగాం బ, తియోగికంకు నితరమెన 
| శ్ “లే 
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నభావజ్ఞానకారణ సాకల్యము. ఇట్టిసాకల్యము చతుస్సం 
సాగ మున్న ప్పడే యుండును గాన చ స్తుతములో చతు 
స్పంయోగము "లేనందున యోగ్య తాపాదనమందు. చతు 
స్పుపమీణము గాన ననన్యళ్రోపక్షీణత్వ ఘటిత హేతువనీదమని 
యాశో ంకింపరాదు. ఎచ్చట నుషకీణమోా అచ్చటనట్లి యోగ్య 
తారూపమైన కారణసాక లము కారణసాధ్యమైన పదాగాం 

తరము గాదు. మరి యేమనంగా? కారణసంవూ _ర్హియే. శాన 
నేది యెచ్చట నుపటీణము? కాన హేతువనిద్ధము గానేరదు. 
మూ. అథాన్ఫ|్యోన్య'మేలనం మిథః, ౮ సస త్యాదిళ బ్బ 

వాచ్యం తదువతయ[, నత కిం కషచిచ్చతుః 

| కారణం న్యాదితి. నహ రూపాద్యుపలబ్ధిమవ్య 

సన్ని కృష్ణ మేతదుపజనయతి. అథాధికరణసమవే 
తకించిదువలంఖో పీ తద్విషయాభావ గ హే 

ఒనువల జేర వేష ణీయ, తత సతే దం చకొతారం. థి వం థి 
తా. మేలనము త త్వాంతర మైన దొకటి యున్నది. 

అదియే ఉపవతుయవిషయ మైనది యనినచో, రూ పాదిజ్ఞానము 
లో గారణ మైన నర్గసన్ని కర్ష లో నుపతీణమైనందున నెక్క_డను 
గూడ చతుస్సు కారణము గాకపోవలనీ వచ్చును. చతున్సు 

సన్నికృష్టము గాకుండగ నే రూపాదిప్రత్యత్షమును గలుగ 
కేయనేరదు. కాన తత్యాంతరమని యాళంకింపరాదు. అభా 

వాధికరణమందు సమపెతమైన వస్తువును గోచరించిన ప్రతి 
అదం వ వ అ బళ్ళ అధ్య యోగి గ్రాహ కం ద్రియమువలనం గలుగునుపలబ్థి సహకృతమైన 

యనుపలబ్ధీవలన నధికరణమం ద ఖావొ పలబ్ది గలుగును, 
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మూ. వాయ్యాదిషు తు రూపాద్య భావ పృతీతిరాను 
మానికీ. తథా హీ, అనుపలజ్ట్యాహ్యనుమోయ 

లే “అయం నీరూపో వాయు*ంితి. న. అసిబ్దేః. న 
సా్యూపలం భా భావో భవతా మభావోపలుభ్క 

ఉపలంభ స్యాతం ద్రియ త్యాభ్యువగమాత్ . ప్రా 

కట్యా భా వెనాను మేయ వతి చెన్న. వాయా 

రూవవతా ప్రాకట్యాభావస్యాప సిద్ద. రూపా 

భావేన సమానత్యాత్ , వ్యవవోరాభా వేనాను 

మేయ కృతి చెన్న. 

తా. ఇంద్రియము సహాకారిలో నువతీణమైన దని 
నచో? చకుస్పంయు క్షమైన వాయునునం దుండువాని 
యొక్క చాముషప్రత్యతు రూవసహకారి లేననందు రూపా 
నువలబ్ధివలన చాయునునందు రూపాభావచాముష ప్రతీతి 
యనువేవన్న ము గావలనసివచ చ్చును. గాన నిడి నాము | యనుటకు 
వీలు లే దనుదానికి మోమాంనకుం డీరీకిగా ననుమున్నా (దు. 

వబాయున్రనందు రూ పానుపలబ్ది రూపే పాతువు చే నీవాయున్స 

రూవకూన్య మని యనుమేయిీచెదము. కాన వాయునునందు 

రూపాభావజ్ఞానము చాత్వుషము గాదు. అనుమితి రూవమను 
దానిని నిరాకరించుచున్నా (డు. మోవమతమునందు జ్ఞాన మతీం 

ద్రియము గాన నుపలంభాభానము గరుత్వాభావమువలె 
నతీంద్రియ ప్రత రొరాగికము గాన నది యజ్ఞాతము. కాగా 

వాయివునందు రూపానువలబ్ధి హాప హేతువేద్ధము. జ్ఞాన 

మతీం ద్రియ మైనను జ్ఞానమువలన గలుగు క్లాతతప్ర వ పుత్యవము 
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గాన దానియొక్క యభావముచేతనే రూపాభావము నను 

చేయిం చెదమని యాా=ళంకింవరాదు. ఈ జ్ఞూతతయొక్క_ యభ 

వముంగూడ రాపాభావముతో సమానమైనందున నసీద్దము. 

గాన దీనిచే ననుమేయించుటకు వీలులేదు. వాయువు pas 

ముగలడి యనువ్యవహారము లెనందున నిట్టి వవవారాభావ 

ము'చే వాయునునందు రూపప్రాకట్యాభావమును దానిచే 

- రూపాభావము ననుమేయించెదమని యాళంకింవరాదు. 

మూ. కెయవాగ్వ న్థివహారాభావె స్యుపేవోజ్ఞానా 

భా వాభ్యువగమాత్ . మూకస్వప్నోపవ త్తిళ్చ. 

న చ వ్యవహా రాభావమా త్రే శానుమాతుమపి 
శక్యతే, అనై కాంతిక త్వాదసి ద్ధెళ్చ 

తా. వ్యవవోరము శెండువిధములు. 1 కాయికము. లై 

వాచికము. ఒకానొకవ్వు డీ "రండువ్యవహారములు "లేకపోయి 

నను అపేతాబుద్దివలన గ లుగుజ్ఞాతత యుండును గాన 

హేతువు వ్యభిచారి యగును. మరియు మూగవానికి 

_ వాగ్వ స్టవవోర మున్ను స్వవ్న మును బొందినవానికి శ రీరన్యవ 

పోరమున్ను లేకపోయినను జ్ఞాతతారూపప్రాకట్యు ముండును 

గాన వ్యభిచారి యగును. వ్యవహా రాఖావ మనంగా తనదగు. 

వ్యనవారముయొక్క. యభావమా? లేక, సర్వులవ్యవవారము 

యొక్క యభావమా? తనయొక్క న్యవహారాభావ మే హెతు 

వనినచో దనయొక్క_ వ్యవహారము చేనిసమయమున, వ్యభి 

చారి యగును. సర్వవ్యవహార ములును అసర్వజ్ఞాల మైన మనకు. 

తెలియనందున వాట్లయొక్క_ యభావము హాతువనిన చో 

పౌాతువసిద్ధ మగును. 
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మూ. తడిషషయ స్తు వ్యవహార _స్పద్విమయజ్ఞానజన్యో 

వా, తద్విషయజ్ఞానజనక వా తేద్నాళయ 

ధర్మజనకో వా? తదఖావళ్ళ్చ, తజ్ఞాన తదా 

ర్రోయధర్మాభావాంతర్న్మూత ఏ పెత్యళ క్యనిశ్చయ 
అజ అ ఏవ. ఆకాశ యేత రేత రా క్రయ చ క్రకప్రవృ త్తి 

ళా 

వనంగాలత . 
WU 

తా. అను వేతణీయ మైన రూవవతావిషయమును గోచ 
రించిన స్వశీయన్యవవొో రాభావముచే నట్టి రూవవత్తావిషయ 
మును గోచరిరచిన జ్ఞానా భావము నను మేయిం చెదమని యా 
శేంకించ రాదు. 1 ఆట్టిన్యవవోరము అట్టిజ్ఞానజన్యమా. 2 అట్టి 

క్ఞానజనకమా. క అభ్రివిషయమును గోచరించిన జ్రాతతారూప 
'ల్రాకట్యజనక్ష మూ? రూపవత్యవ్భ్థవవహో రా భావము, రూవవత్తా 

జ్హైనాభావములో గాని, రూవ వత్తా ప్రాకట్యాఫఖావములో గాని 
యంత ర్భావమును బొందును. భట్రమతమందు జ్ఞాన మతిం 

యము గాన జ్ఞానముయొక్క_ యభావమునుగాని, జ్ఞాన 

శుటిత జ్ఞాతతయొక్క. యభావమునుగాని నిళ్చయించుటకు 

వీలులేదు. మొదటివక్షుమున రూపవత్తా జ్ఞానాభావము చేం 
దాదృళజ్ఞానాఫావము ననుమేయించినచో స్వగృహములో 
స్వగ్రహ మవేత్సుంవంబడినందున నాత్తాశాయము వచ్చును, 
తద్విషయక వ్యవహ వము తద్విషయక జ్ఞానజనకమనె రెండవ 
పత్న్మున తదిషయజ్ఞానా భావముచే తద్విమయక వ్యవవోరా 

భఇావజ్ఞానము, దీనిచే తద్విషయక జ్ఞానాభానము నను మేయించి 

వచో స్వగ్సవోధీన గ్రృవోధిన స్వ గ వాకత్య్న రూపాన్ోన్యా 
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శ్ర్యము సంభవించును. తద్విషయకవ్యవవోరము తద్వోషయక 

శ్రోకట్యమునులనార్చి జనకమను మూడవపతశ్మున తద్విష, 

యకజ్ఞానాభావముచే తద్విషయక ప్రాకట్యా భావజ్ఞానము. 

దీనిచే క త్రద్ర్యషయక వ్యవవో రా ఖావజ్ఞానము.దీని-చె తద్య్విషయక 

జ్ఞానాభావజ్ఞానము, కాన నీవతీమున చక్ర, కమను దోషము 

ప్రస్నక్త కమగును, 

మూ. న చాజ్ఞాతసోర్టిపలంభాద్య భావస్యలింగతా, న 

చ ప్రాకట్యా భావస్పత్తామా త్రై ణపలంభా భవ 

మావేదయలతితి యుక్తం. లింగా భావస్య తథా 

త్వే౬తిప్ర ప సంగాత్ . 

తా. అజ్ఞాత మైన యనుపలబికి వాయువునందు రూపా 

భావానుమితిసాధకత్వము లేదు. ఇటులనె యజ్ఞాతమెన స్రాక 

ట్యాఖావముంగూడ రూపానుపలబ్ధిని సాధించనేరదు. - ప్రాకట్య 

ముపలళ్ధీ కారకము గాన దానియొక్క. యభావముచేి ననుప 

లబ్జిని సాధించెదమనినచో ధూమము వహ్ని కార్యము ధూమ 

= మీయొక్క. య భావము చే వహ్ని యొక్క. యభావను సిద్ధించ 

వలసీవచ్చును. 

మూ. అవినాఖావబలేన తు నియమే తత్ప్రతిసంథానా 

పశ్తేజ న ప్యావినాభావః సత్తామా త్రైణ జ్ఞాన 

-పూతుం నియమయతి ధూమాదావపి తథా 

భావప్ర, సంగాదితి. జ్ఞాన ప పృత్యతు ల్వేన త్వద్దిళా 

ఛవిష్యతీతి చేన్న. శబధ్యంసాదినోకో త త్తర 

త్యాత్ . 
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తా, రూపోపలబ్ద్ధ్యభావవ్యా క్తి ప్రాకట్యాభావమం 

దున్నది గాన నివారక ప్టీనిబట్టి ప్రాక టా భావమునకు లంగ 

తము | చెప్పుట వీలు లేదో. వ్యా_ప్రీయున్నను జ్ఞాతము 
గానిచొ ననువూవకము గాదు, అక నచో ధవూవుమందు 

వ్యా _ప్పజ్ఞానము లేనిసవుయమున వస్నా్యానుమితి కలుగవలన్సి 

వచ్చును. న్యాయమతేమందు జ్ఞానము ప్రత్యమ్ము గాన నా 

మతము ననలంచించి జ్ఞానాభావము జ్ఞాతెమై రూపాఖావ 

మును వాయువునందు గానం దెదమని యాశ ౦కించ రాదు, 

శ బ్బధ్వంసముయొక్క_ పృతతుములో నధికరణ పృత్యతము 
యొక్క యవ వసరములేజ్సే చె స్పియేయునై ము గాన వా 
యునవ్ఫు చముత్రాావ్యాము గాకపోయినను దానియందు రూపా 

భావమును గోచరించుజ్ఞానము: చాముష ప్రృత్యత రూపమని 

జెవ్చెదము. 

మూ, అవి చ. ప్ర తయోగిగ్రాహశే ణేంద్రి, ది యేణాధికరణ 

ధర్మ ప్ర తితెరనుపల జ్ఞేరంగమితి, త ద్ర్వహీతాయా 

సన్యా కార్యర్యభిచా రాద్బ్యూవస్థా వ్యేత, 

బలాదాష? న తావదు_క్రరూపానువ 

లబ్టిస్తాం వినా అభావ ప్ర తృయమజనయంకీ 

దృశ్య తె. నావ్ వ్యా పై పః. తథా సతి వాయా 

రూపాభావ,ప ప్రత్యయస్తామావీ. వేత్, వవం 
భూతత్యాషత . హక ర ర్మూన తత్క్మారణకో 

భవేత్, 

తా. ఇంతియగాదు. వ్రత యోగిని గృహించు నింద్రి, 

యమువలనం గలుగు నభావాధికరణ సమ పెతమైన ధర్మము 
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యొక్క యుపలపబ్టి యనుప పలబ్ణికి సహకారి యని చెప్పుట, అట్టి 

యువలబ్ధి లేనిచో రూ పాఖ"వజ్ఞూనముం గలుగ ల ససందుననా 1 2 

కేక యట్టి యుపలబ్ధితోలనాడిన యనుపలబి రూపాభావము 
నకు వాష్యమైన౦దుననా అధికరణధరప్ర తతి బేనిచో 

ననుపలబ్ధి యభావప్ప తీతిని పుట్టించకపో వట లేనందున 

మొద టీవతుము సరిగదు. అధికరణసమ వేత థర్మప ప్రతీతి కెనిచో 

శేనలానుపలర్ధివలన రూపాభావ ప పతయ మను మన్న మగుచు 

సట్టి ధర్మ వ వత్యయమును గల్పించునా? లేదా! శేవలానువ 

లబ్ యున్న పు డభావప్ర పతీతి నంగీకరించినందున ధర పతితి 

కర్బీక మభావషప ప తీతి గామ రరూపాఖానప్ర వ తీతికి ధరః పః  క్రేతిని 

గల్పించనపు 'డనుపలబ్ధి కార ణకత్వమే సని వెన్పేవలనీ 

వచ్చును. 

మూ. నవా భవేత్, తతో న ఛవల్యేవ, లింగా త్తదు 

త్ప త్తిరితి చేత్ . నను లింగమపి నైవన తత్త్యాం 
తరం. యథా 'యోనిసంబంధోఒఫలింగదవాయా 

మిం, ది ద్రియసన్ని కర్ష వు "పేక లే, అంగద తాయాం 

తు కదనే కవన బ్రాహ్లణ్యజ్ఞా నే, తా కైతత్య 

దితి చేన్న. 'కార్యజూల భీదాక్తదుపవ త్త తే వ వ్రకృతే 

చ తదనభ్యువగమాతత్ . 

తా. అధికరణసమవేతమైన ధర్మజ్ఞానమువలన రూపా 

భావజ్ఞానముం గలుగుటయే లేదు. డినివలనం గలుగకపోయి 

నను లీంగమువలన రూపాభావజ్ఞానముః గలుగునని చెప్పుట 
లింగ మనుపలబ్ధిరూప మైనదేగాని మజీయొక తతాంతరము 

గాదు గాన గ్వరిగాదు. బ్రాహ్తాణ్యజ్ఞానములో శుద్ధమైన 
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మాతావీతృసంబంధను, లింగము లేనిసమయమున చమ్స్పన్ని 

కర్ణ న పేథ్సీంచును. లవింగమున్నసమయములో నిరవే పెతేమై 

యేటుల బ్రాహ్హాణ్యజ్ఞానములో నువయోగించునో, యటులచే 

రూపాభఖావపుతితిలో లింగము లేనిదళలో నధికరణసమ వేత 

మైన ధర ప్రరీతి నవేతీంచును. లేనిచో నిక వేష మై యను 

పలి యువయోగించుననుటకు వీలులేదు. దృష్టాంత దార్షాంతి 

కములకు వై లవీ.ణ్యము గలదు. బ్రాహ్వణ్య జ్ఞానరూవకార్య 

మునకు సరత త్వాఒపర్ వత్వరూవజాతి భేద మున్నందున 

మాతాపితృసంబంధమున కింద్రియాఒన వే పుక్షయు నే సెతయు 

నువవన్న ము గావచ్చును. అనాపంబ్ది కధికరణధర్మ ప్రతితి స 

కార మున్న పవ్వుడుగాని -నేనిసమయములో గాని కూపాభావ 
వశీతికి వరొతుత్వ మేగాని యవపరోతక్షత్వము సంభవించదు, 

కాన వెనుక చెప్పినది దీనికి సరియైనదృషప్రాంతము గాదు, 

మూ. పారోత్యూపారో మ్యె వివాయాన్య థావ్యసౌ 
భవివ్యతితి చెన్న. అనువలంభాత్ . సంభావ్య తే 

తావదితిచేత్ . సంభ 'వ్యుతాం, న త్వేతావ 'తావీ 

తమా శి. శ్వీత్యి కారణనియమనిశ్సయః, 

తా. వ_స్ష్వంతరజ్ఞానసహకృత మైన యనుపలబ్ధివలనం 

గలిగినరూపా భావజ్ఞానమందు వ పరోకుర్వావరో తత్వము లకంక 

విలశ్షణ మైన జ్ఞానా వాంతరజాతి, వ, మాణసిద్ధ మైనది "లేనందున 

స్వీకరించుటకు వీలులేదు. ఒకవేళ నట్టి విలతణమెన జాతి 
నూహించినను అట్టిజాతి సంభావన చే నట్టిజాతీయ కార్యనియత 
మైనదానికి కారణత్వోమును నిశ యించుటకు వీలులేదు. కాన 

ననుపలబ్ధి సవాకృతమైన మజీయొకచోట ననుపతీణమైన 
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నింద్రి దియజన్యమైనందున నభావజ్ఞానము సాతత్కార 

మయనది యని రెండవపాదముయొక్క. 
₹ తాత్పర్యము. 

మూ. అజ్ఞాతకర ణత్వాచ్చ. యదజ్ఞాయమానకరణజం 

జ్ఞానం త త్సామాదిం ది యజం, యథా రూప 

ప పృత్యతుం, తథా చేహ భూతలే ఘటో నా స్తితి 

బ్లనమీతి, యథా వా సృరణమజ్ఞాయమాన 

కరణజం సామౌన్మనోజన్న. కుత్ర స్త న సామా 

త్మ ర్యును ఛవరాపం? సం స్మా_రాతిరి క్తసన్ని 

కర్దాఖా వాదితి వమ్యూమః, 

తా. అజ్ఞాయమాన మైన చమురింద్రియరూపకరణము 

వలనం గలిగిన “రూపవాన్హ టో అను జ్ఞానమువలె “భూతల 

మందు  ఘటములొదను " జ్ఞానముంనాడ నట్టిదగుటవలన 

నిదియుసావాత్కార రూషమెనదియే. సామౌళ్యారిత్వములో 

నజ్ఞాతకరణజన్యత్వము ప్ర వ యోజక మైనచో స స్కృతింగూడ 

సాకూత్కార్యనుఫనరూవ మెందుకు గాకూడదని యాళం 
కింపరాదు. సంస్కాారముకంళకు సై అ౨నవ్యాపారము "లేనందున 

స్థలి సాయాత్కారరూవమగుటకు వీలులేదు. 

మూ. తథాపి భావవిషయే ఇయం వ్యవస్థా అభావ 

జ్ఞానం త్వజ్ఞూతకరణ కేపి న సాతూదిం ద్రీైయజం 

భేవిష్యలీతి చేన్న. ఉత్సర్షస్య బాధ శాఖా చేస 

సంకోచానుపవ తైః. అన్యథా సర్షవ్యా_ి వీనాం 

భావమా త్ర విషయత్వ ప్ర వ సంగో౭విశేషాత్ . 

తా. ఎచ్చబచ్చట. నజ్ఞాయమానక రణజన్యత్వమో 

యచ్చటచ్చట సాతూత్కారిత్వమను సానూన్యువ్యా పని 

96 
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బాధకములేనవ్వుడు సంకోచము చేయుటకు వీలులేనందున 
నజ్ఞాయమానకరణజన్య మైన ఖావజ్ఞూన మె సాయాత్మా_రరూప 

మగునుగాని యభావజ్ఞానము సావాత్కారరూవము గాదను 

టకు వీలులేదు. అక్షైనచో విశేషము లేనందున వ్యాన 
లన్నియును భావవిషయములే గావలనీవచ్చును. 

మూ. తథాపి విపమే కిం బాధకమితి చేత్. నన్విద 

మేవ తావత్. అన్యదప్యుచ్యమాన మాకర్ష 
య. తద్య థా, అకారణక కార్య పృసంగో 

రూపాద్యుపలబ్దీనామవి వాఒనిం ద్ర యక రణత్యు 

వ్రునంగః. న హ్యానుమిత్యాదిభిరుపలభ సమాన 

కరణి కాఖిళ ఎయ్ రాదివ్య వస్థావనం, ఆవీ త్వనువ 

లభ్యమానకరణి కాభీ రరూపాద్యువ ల బి ఫిరేవ. 

యద్యపి సావాళత్కాారితావి తత్రైవ పరవ 

సతి, తథాపి పృథమతో నువలభ రిమానకరణ 

త్వమేవ ప్రయోజకం చతురాదికల్పనే. న 
వా్య్యాపలభ్యమా నె కరణాంత రే సావమాత్కాారి 

ణీప్యపి తాసు చతు రాద్యనుపలభ్యమానం 

కశ్చిదకల్పయివ్యుత్ . ఆతవవ సామాత్మా_రి ల్వేవి 
స్మ ఫ్ర తేర్మనవవ కరణముపాగమకొధీ రాః. 

ళా. అజ్ఞాతకరణక మైనను అభావజ్ఞానమును గార్చిమా 

శ్ర, మింది యముకంళు భిన్న మైనదానికి కరణత్వము. జె వ్చెద 
మనినచో నిట్టి నిర్బీజళంక చే నంతటను సామాన్య వ్యాపు 
చృేదరూప బౌధక ముండును. బ్రింతియ గాదు. మణియొకటిం 
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గూడ "ఆలీనికొానవలసి యున్నది. కారణము లేకయే కార్యము 

గలుగవలనివచ్చును. రూ బాద్యూపలబ్ధికి జతు కాదింద్రియ 

కణరణవ త్రము చేకపోవలనసివచ్చును. అజ్ఞాతకరణక క్ఞానమౌత్ర, 

మునుగూర్చి యింద్రియము కరణము గాన ని ద్రియము 

"లేనిచో నజ్ఞాతక రణక మైన రూపాదిజ్ఞాన మే సంభ వించదు, 

జ్ఞాతకరణకమైన ననుమిత్యాదుల చేం గరణమైన చక్రురింది, 

యము గల్సించుటకు వీలులేదు. మజి మన! అజ్ఞాతకరణక 

మైన రూపాద్యుపలబ్దియే కరణముగా నిండి,  యమును 

గల్పించును. అజ్ఞాయమోానకరణకత్వము చతు రాప్రకల్పకము 

గాదు. సామా త్మా_రజ్ఞానత్టముయాడ చతురింద్రియకల్బ 

నలో నుపయోగించును. అయినను అజ్ఞాయమానకరడక త్రమే 

చతు రాదికల్పనలో ముందుగా నుపయోగించును గాని 

సామాత్మా-రిత్భము గాదు. అందువల్ల నీరీతిగాం జెవ్చంబడ్డది. 

సాఠతత్కార రూవమెన జ్ఞ జానములోయాడ కరణాంతేర ముప 

లబ్ద వై మెనవు డనుపలభ్యమానమైన చక్షుస్సుకు కరణత్వోము 

నవరును యంగీకరించరు. అనుపలభ్యమానకరణక మైన జ్ఞ జాన 

మెం డొ యకము 'కాయిట్టియే ధీరులు స స్ఫృతొయందు పామాతా గా 

రత్వము "లేక పోయినను మనస్సునశే కేరణక్షము నంగీకరించిరి. 

మూ. సంస్కార _స్ప్వర్ధవి | సేవ వ ప త్యాసత్తావుషయుజ్య తే, 

బం ద్రియాణాం ప్రావ్య శారిత్వవ్యవస్థావనాత్ . 

తా నిశా్య్యాపార మైనదగుటచే సంస్కారమే స స్థృతిలో 

కరణమని ఇప్పుటకు వీలులేదు. ఇంద్రియములు విషయ 

ముతో సంబంధించియే జ్రానజనకములు? కాన న్ంద్రి, వ యసం 

బంధ రాపవ్యాపారముతోో నాడుకొనును గాన' నిం స్త్రియ 
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ములు కరణములు గావచ్చును. సంస్కార ద్యారా సృృతిలో 

మనస్సు కరణము గావచ్చును. 

మూ. భావావేశాచ్చ చేతసః. సర్వత్ర హీ బావ్యూన్ధా 

నుభ వే జనయిత వ్యె భావభూత ప మాణావిష్ట 

మేవ చెత ఉపయుజ్య తే, నాతోఒన్యేతి వ్యా 

వః. తశ్రైవ ళ్రైరవథారణాత్. న హ్యానుప 

లన్ధిమా త్ర, నవాయం తదభా వ వ్యనుభవమా 

ఛాతుముత్సవాతే, శబ్బలింగా చేర వేషూదర్శ 

నాత్.నచ యత్ర, యద వేతం యస్య జనక 

త్వముపలబ్ధం తదేవ తనసైర్ధివ తదన కేతుం జనక 

మితి న్యాయసహం. ఆ స్లై 90ధనసంబంధమంత రే 

గావ్ దహనాద్ధూమసంభావనావ లః. తథా చ 

గతం కార్య కారణభావపరిగ, హవ్యసచనేన. 

తా. బావ్యార్థమును గోచరించు ననుభవము గలుగ 

వలనీవచ్చినవ్వుడు కోబ్బలింగాది రూప భావముతో గూడిన 
మనస్సే పృ పవ ర్షిం చుటనుబట్టి యభావానుభనములో గూడ 

భానరూవమైన కరణముతో గలనీన మననే సె వవక్తించు 

నని యను మేయిం చెదము. అట్టికరణ మిం తొ యమే గాని 
మణటీయొకటి గాదు. భావానుభవములో నట్టి వ్యవస్థ యుండ 

వచ్చును గాని యభావానుభవములో ననుపలబ్దితో గాడిన 
నన్సె పృవ_ర్తించుననిన, “ఎంత వెదకినను మైత్రుః డువలబ్ధుం 

డుగా శేదాను శబ్బలింగ మువలన నధావప్రలీలో గలుగకపో 

వలనీ వచ్చును. మటియొకస్ల స్థలమం చెళ్చినేను “ఈభూతల 



తృతయ_స్తబక ము, 405 

నుందు సుటములేదిను నభావ పృతితిలో ననువలబికే కరణ 
తము 'జెచ్చిదమనినచో నొకదానిలో ేనినవేవీరచి దేనికి 
కారణత్వమో దాని నవేతీంచక యా కార్యములో నే యది 
కారణమని చెప్పుట న్యాయము గాదు. తేడిసినక జ్ఞ లయొక్క_ 
సంబంధమును సహాకారముగా బేనీకొని వహ్ని ధూనుకారణ 

మగుచున్నది. ఆభూమము సహకారి లేకపోయినను వహ్ని 
మాత్రము వలనంగూడ  గలుగవలనీవచ్చును గావున నిట్టి 
కార్య కార ణభావవ్యసనమును మాను(డు 

అవి చ? 

న్. ప్రతియోగిని సామర్ష్యా ద్వ్యాపారావ్యవధానత్క, 

అతు త్రో య త్వాద్దోహోణామిం ది యాణి వికల్చనాత్ ._౨౧ 

తా. మటీయొక బాధకమును చెప్పుచున్నా (డు, ఇంది 

యములు  ప్రతియోగిగ్రాహకము. లగుటవల్లను, వ్యాపార 
ముచే నన్య థాసిద్ధములు గానందునను, దోషములకు నా 

యము లగుటవలనను, అభావవిశిష్టబుద్ధిజనక ము లగుటవల 

నను, అభావబుద్ధికరణములని శ్లోకమున కర్థము, 

మూ. యద్ధి వృమాణం యద్భావావగాహా, త త్తద 

భావావగాహి. యథా లింగం శబ్దో వా. ఘుటా 

ద్యవగాహా చెం దియమితి, అన్యథా హ్ ళట్చా 

దికమవి నాభావమావేదయేత్, భావ ఏవ 

సామస్థ్యావ ధార ణాత .న చైవమేవ న్యాయ్యం, 

దజేవతా గెపా నా స్పీతి శబ్బాత్ , మయా 
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త్ర జిజ్ఞాసనూనేనాపీ న దృష్టో మైతే, ఇత్య 

వగోళానువలక్థ్యాఒను మానాదప్యనగ తో. 

తా. వ వమాణ 'మెవస్తువును గృహించునో అప్రృమా 

జాము దానియొక్క. యఖావమును. హా గ్రహింహను, 

అనుపలబ్ది ఫఘటరూవభావమును ట్రై హాంచనేరదు. ఇంది, దియము 

ఘటమును గ్రృహాంచును గాన గదానియొక్క. యభొవమును 

గూడ ననువూనమువలెను శబ్బమువ లెను గ,హీంచును, 

భావమును గృహాంచిన ప్రమాణ మభావముసో గ్రహంచ 

నేరదనినచో 1 కబ్దము 2 లింగమున్ను యభపమును 
గృహించక పోవలసి "వచ్చును. “దేవదతో గ మానా న్స్” 

లౌనెడు కొబ్దమువలన శ్రోతకు నభావప్రత్యయము గలుగు, 
చున్నది. ఇటులశే తెలిసీఫొందమును నిచ్చగల నాకు నింటిలో 
నెంత వెతకినను మైత్రుండు కనివించ లేదనెడు వాక్యమువలన 
గలిగిన మెతొ, శ్రోపలబ్ట హావ లింగజ్ఞానమువలనను మైత్రుం డచ్చట 

లేడను నభావ పృతీతి కలుగుచ చున్నది. 

మూ. ద్రాహాయతువాడ శ్ర యమం ద్రియం, తథా వీ 

న అతెనేదం వ్యవధీయ తే, వ్యాపారత్యాత్. 

అన్యథా సర్వసవికల్చ కానాం వత్యతమత్యాయ 

డత జలాంజలిః స్యాత్ . న న్వెవం సతీ ధూ 

మోపలంభోప్యుస్య వ్యాపారస్బా సత్. తథా 

చ గతమనుమానేనావీతి వేన్న. యయా 
(క్ర్యయా వినా యస్య యత్క్కారణత్వం న: 

నిర్వవాతి తం ప్రతి తస్యావవ వ్యాపారత్వాత్ . 
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న చ ధూసూద్యుపలబ్ధిమంత రేణ చక్షుఖో 

వహ్నిజ్షాన కార ణత్వం న నిర్వహత్వి, సంయోాగ 

వదితి, 

"తా, వంద్రియమా శ్ర యమును (గ, హించినను నా 

యా్రృ యగ హణము వ్యాపారము గాన దానినే వ్యవ థా 

నము చెప్పుటకు వీలులేదు. చక్షుస్సంయోగానంతరము నిర్ని 
కల్బక జ్ఞానము కలిగినపిదప సవికల్పక ప్రత్యక్షము గలుగును. 

వ్యాపారము చె వ్యాపారికి నన్యథా సిద్ధత్వము చెప్పీనచో 

నీ సవికల్పకము పృత్యతు రూపము గాకపోవలని వచ్చును. 

చకుస్పునలనం గలుగు నాశయ, పృతమానంతరము గలిగిన 

యభావజ్ఞానము వ్రత్యవీరూపమైన చో చముస్పంయో గా 

నంతరమున గలిగిన ధూమ ప్రతృ్యమానంతరమందు గలిగిన 

వహ్న్టానుమితింగాడ ప్రత్యతరూవమని జెవ్పెదము. అను 

మాన మెందుకు స్వీక రించడమని యాళంకింపరాదు. వదిలేని 

చో దేనికి 'కారణత్వము నిర్వహించదో దానిలో నది వ్యాపా 

రము. ఘటచముస్పంయోగము లేనిచో ఘట ప్రత్యతుకార 

ణత్వము చమురంద్రియమునకు నిర్వహించనందున చక్షు 

స్పం యోగము వ్యాపారము, ఆరితిగా ధూ మోపలబ్టి గాదు. 

ధూమపరామర్శ లేనిచో వ్యాప్తి సృృతికి వహ్న్యనుమితికార 
ణత్వోము నిర్వహించదు గాన వహ్న్యనుమితిలో ననుమాన మే 

కరణము. ధూ మోపలబ్ళి వాస్టపారము గానందున వహ్ 

జ్ఞానము ప్ర త్యత రూపము గాదు. ధూ మోపలబ్టి లేకపోయి 

నను 'వహ్నిసంయోగ -మున్నచో వహ్నిజ్ఞానము గలుగును 

గాన ధూ మోవలబ్ధి వ్యాపార ను గాదు. ప్రకృతేము ననధి 
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కరణ జ్ఞానద్యారమున నభావజ్ఞాన మిం, ద్రియకరణకము గాన 

నభావవిశిష్టబుద్ధి సామా త్మా_ర రూసము 

మూ. అవ్స్ చ భా వాఫావవిపషర్యయః. సోయం యస్య 

దోషమనువిధ క్త తదెవాత్ర కరణమితి న్యా 

య్యం. న చానుపలబ్లీ స్ప షభావతో దుజ్ట్యా, 

నాష్యుధిక రణగ్కహణం “ప్రతియోగిస్త రణం వా 

స్వభావతో సుష్టం. అనుత్స_త్తిద శాయామను 

త్పశ్తే రుత్చత్తిదశాయాం చ స్వార్థప్ర కాళన 
స్వభావతాయా అవరావృ_ల్తెః, 

తా. ఒకవస్తు వున్న పుడు దానియొక్కయ భావమును 

గోచరించు. విపర్యయముగూడం గలుగుచున్నది. ఇట్టివిపర్య 
యము దేనియొక్క._దోషమువల్ల గలుగునో యదియే కరణము 

గాని మజయొకటి గాదు. అనువలబ్ధి యభావరూపము గాన 

సభావముచే దుష్టము గాదు. ఇటులనే అధికరణ హము 

వ్ర తియోగి సృరణమునుగూడ దుష్ట్రములు గావు. "తధికరణ 

గ్ హమును ప్రతియోగిన్న రణమును లేనిసమయమున వతి 

మూగ విశేషత మైన య భావవిశిష్టబుద్ధియ గలుగదు. ఈరెండు 

నున్న సమయమున వీనికి స్వస్వవిషయ ఫౌసకత్వము నివ_ర్జింపదు, 

మూ. అసంసృష్ట్ర యోరధిక రణ ప వ తియోగినో;ః సంసృష్ట్ర 
6 rr) ౬ 

తయా. ప్రతిభానం దుష్టం, సంసృష్టయోళ్చా 

సంసృష్టతయేతి చేత్. నన్వయ మేన విప WN 

తథా చాక" శృయో దోహ. తస్తాద్దుస్ట్రేంద్రి డ్రి 

యస్య తద్విపర స్టయసామళ్థ్యే అదుష్టస్యతత్సవిరా 
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చీనజ్ఞానసామర్థ్యమపి. తథా చ 

ఇం ద్రియమభావప్రమాకరణం తద్వివర్యయ 
కరణత్వాత్. , యత్ యద్వివర్యయకరణం తత్త 
త్స )మాకరణం, యథారూవప్రమాకరణం చ 
త్వురిత్. 

తా. శు_క్రిరూపాధికరణమునకును రజతత్వరూవ వతి 
యోాగికిని సంబంధము లేకపోయినను శు _క్రియందు రజతత్వ 

భ్రమ యెొటుల దోషమో యటులనే భూతలమందు ఘటము 

న్నప్పుడు “భూతలమందు ఘటము లేదొనుజ్ఞూన మే దోషమను 
టకు వీలులేదు. ఇట్టిజ్ఞానమే భ్రమ గాన నిదియే దోషమై 
నచో దోషమువలన ఛ్ మరూవదోవము గాన నాక్తశ్రయ 

దోషము గలుగును. ఆందువలన నిం ద్రియమే దుష్టమని చెప్ప 

వలెను. దుష్ట మైన ప్రంద్రియ ముభావ భ్ర మనుగూర్చి కరణము 

గాన నదుష్ట్ప్రమైనబ్రిం, ది యము భావప్రమలోం గరణమని చెప్ప 

వలెను. “వీలంతమకి” అను భ్రమలో గరణమైన చతురిం ది, 

యము “రూవవాన్టృటణ యను ప్రమలో నటుల కరణమో 

అరే యభావ భ్రమలో? గరణమైన ఇంద్రియ మభావప్రమ 

లో గరణము. అనుమాన ప్ర యోగము:---ఇంద్రియం అభావ 

ప్రమాకరణం, తద్విపర్యయక రణత్యాత్ , యథా చతురితి. 

మూ. నికల్పనాళ్థల్వపి. అఘటం భూతలమితి హి విశిష్ట. 

ధీరవళ్యమిం ది యకరణి కా స్వేక_ర్తవ్యాప్రమా 

ఇణాంతరం వా స_్ప్టమమాస్థాయం. యథా హొ 

వి శేవ్యమాత్రొపతీ.ణమిం ద్రి యమకర ణమ శ్రీః 

తథా విశేషణమాక్రోపటీణాఒనుపలబ్దిరపి న 
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కరణం స్యాత్ . స్వస్వవిషయమా త్ర ప్రవృత్తే 

యాః ప్రమాణ రః సమావోరకః కారణామితి 

చేన్న. సనిపయఖేదే ఫలవైజాల్యె చ తదనువ 

వ తేక నహా మృత్సు తంతుషు చ వాస్ట ప్రియ 

మాణయోా;ః కులాలకునిందయోః సమావోర 

స్యాత్. నావి ఘుటవటాదికారిణాం చ శ్ర వెమా 

దీనాం సమావోరః క్యచిదుపయుజ్య తే. తత్ర 

కర్చుర కా 'రాష్ట్రభావాన్న తథా, వ వకృళే త 

విశిష్ట ప కు పృత్యయస్య వదోమౌవరోతు రూపస్య దర్శ 

నా శ్రసతి చేన్న వికుద్దజాతిసమా వేశా భా 

వాత్. 

తా, అభావవిశిష్టబుద్ధినంగూర్చి కారణమైనందున నింద్రి 

యము కరణము. “భూతలను ఘటళూన్యు మౌనుజ్ఞాన మిం డ్రి 

యశరణకవూ ? లేక యనుపలల్టి దూపాభావకరణకమా z సే 

మతమం దధికరణ జ్ఞానమా త్ సం దువటే.ణ మైనందున నింద్రి, 

య మెటుల కరణముం గాద యనువ వలబ్ధిగనూడ వి శేషణమైన 

నభావగ్న వామును బుభ్రించినందున విశిష్టబుస్థిలో సమర్థము 

గాదు న ననువలబ్ధి కరణము గాకపోవలనీనచ్చును. 

కంద్రియమున్ను యనుపలబ్ధియున్ను (వ త్యేకము. “అఘటం 
భూతల మను విశిష్ట్రబుద్ధిలో గరణము: గాక పోయినను 

రెండునుగలని కరణమని చెప్పుటకు వీలులేదు. బంది ది యవిష 

యము భావము. అనుపలబ్టివిషయ మభావము. సంది దయ 
కార్భ మపరోత్షము. అనువ పలబ్ధి కార్యము వరోతురూషము. 

భావాభావరూస విషయ భేదము. పరోతావరోతు.రూవకార్య 
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శద మున్నందున పృమాణములకు సమాహారము సంభ 
నించదు. మృత్తునందు ప్రవ_ర్షించు కుమ్మర వానికి తంతువు 
యందు పృవర్థించు సాలివానికిన్ని సమాహారము లేదు. 
దిటులనే "సృత్కార్యమైన ఘటమునకు తంతు కార్యమైన 
సటమునకున్ను కారణమైన చక్ర, వెమాదులకున్ను సమా 

వారము మూడంబడుట లేదు. ఆటులనే వ్రకృతములోలనాడ 
సమాహారము సంభవించదు, చిత్రమైన కార్యము "లేనందున 

కులాలకు విందాదులకున్ను చక క్ర, వమాదులకున్ను సమా 

వారము లేదు. ప్రకృతములోలో బరోతావరోశు రూవచి త్ర 

కార్య ముండవచ్చును గాన ప్రమాణ సమావేశ ముండ 
వచ్చునని జెవ్వుటంగూడ నొకదానియందు విరుద్ధమైన ధర్మ 

ద్భయముండుట యెక్క_డను దృష్టము గానందున పరోక్ష, 

త్య్వాపరో తత్వ రూపవిరుద్ధధర్మ ములు గ లజ్ఞానరూప కార్య 

ముండదు గాన సరిగాదు. 

మూ భావే వా కరమ్బితవవ కార్యే ద్వ యోరపి 

5] _క్రరభ్యువగంత న్యా, దర్శనబలాత్ . నహి 

నియతవిష యేణ సామ ర్థ్యైన _కర్చుర కార్యసిద్ధికి 

అన్యత్ర వీ తథా ప్రస సాక్, ననూభ యో5 

పుష్టభ య త్ర సామ ర్భ్యేకోఒర్ధోమిథన్పన్ని ఛానే 

నేతి చేన్న. తత్సహికనై ఏ నైవ తస్య తత్ర సామ 

న్ధనిదిలి' వలేన సుకఖిచందనమిత సెదయో 

వ్యాఖ్యాతాః. తథా చా భావవిషయేవీం దియ 

సామర్థ్వస్య్థి దురషహ్నావళ" దలనుసద ద్ద వేషణే 

నేతి. (అసద్ద 0౫ పాణేతి (పా). 
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తా. సమా వెళమున్న చ్ చిత శ్రీ కార్యములో రెండింటి 

యందు. "కా ర్యకంణక కీని స్వేకరించవ లెను, ఇం ది యమునకు 

'నామస్థ్యము సీదించును. ఘటమా త్ర, ములో సమర్థ మైన 

చక్షముయొక్క_యు వటమాతృములో సమర్థమైన వేమ 
దండముయొక్క_యు సమా వేశమువలన ఘటవటాత్త, కమయిన 

చిత్ర కార్యము "లేనందున భావమా త్ర గ్రా హక మైన చక్షు 
రించే ద్రియముయొక్క_యు నభావమా తేగా హకమైన ననుపలబ్ధి 
యొక్కయు సమా వేళమువలనం జత, కార్యముం బుట్టునని 

చెప్పుటకు నీలులెదు. అక్షైనచో వీటి నెంటిసమావేళము 
వలన నెట్టికార్యముం బుట్టుననిన సౌరభజ్ఞాన సహకృతమెైన 
చమురింద్రియమువలన “సురభిచందన” మను చాకతుపజ్ఞానము 
వలెను సంస్కా_రసహాకృత మైన చమురింద్రియమువలనోసోయం 
చేవడ త్తి యను వ వత్యభిజ్ఞ వలెను, ఆసువలద్ధ సహాకృత మైన 
చతుకం. ద్రియమువలన “అఘటం భూతలిమను చాతున 
రే ప్రత్యవము గలుగును. దీనిలో. జతురిం దియ మే కరణము 

గాని మజీయొకటి గాదు. 

మూ. స్యాదేతత్ . Bas విశేషణే విశష్టబుద్ధిరు 

దేతి తతా -ర్యత్వాత్ . నచ విశష్టసామ ర్ట్యై 

శీవలవిశేష a సామర్థ్యం, శీవలసౌర భే ఖఇవి చక్షు 

హోవృత్త్పృసంగాత్ . అతో. భావవి శే ఇమణ్మగ, 

హాయ నూనాంతరసంభవః. ఆపి చ, కథమనా 

లోచితోఒర్భషం ద్రి యేణ విక లెత. న చమా 

నాంతరస్యా ప్యేవా ది అనుమూనాదిఖికనా 

0 
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లో చిత స్యావ్యర్థస్య వికల్పనాత్, అపా ప్రా వెళ్ళ. 
న హ్యభావనంద్రి ద్ యస్వ సం ఇకాగాప్రస్సంధ్ 

వతి న చ విశేషణత్వం, సంబం థాతర పూర్వ 

కతా త్తస్య. అవ ళ్యాభ్యువగంతవ్యత్యాచ్చాను . 

పల బైః. న హొ తదువలబ్టి " తీ స్యాభావోపల ంభ 

ఇతిటేత్-. 

నిశేషణజ్ఞానము "లేక్ష విళిష్ట్రబుద్ధి గలుగదు “అహ 

టం భూతల” మను విశిష్టబుద్ధిలో విశేషణమెన ఘటాభావ 

జ్జ మావళ కము. ఘుటా భావ రూపవిశేసణజ్ఞాన మనుష 
లబ్ధ సాధ్యము. చతురింద్రియ సాధ్యముగాదు. "ఘటాభావ 

వాం రూవవిశిష్టోష 'లబ్ధిలో సమర్థ మైన నింద్రియము 
ధు గృవాములో 'సమర్గము గాదు. “అప జ్ర నచ సౌరభ 
ష్టపరవన రూపవిశిష్ట లబ్టిలో సమర్థమైన పతురం ద్రైాయము 

వలన విశేషణమైన సౌరభ: చాతముషమునుం సలుగల్షోనన వలని 

వచ్చును. కాన ఘటాభావ జ్ఞానసాధకము గాన నువ లబ్ది 
దాషప్రమాణాంతరము నంగీకరించవలెను. నుజీయొకటి. శ 
ఘటాఫొవజ్ఞాన మనుపలబ్ధీజన్యము గాన ప్రత్యక రూపము 
గాదు. కాన ఘటాభావనీర్వికల్పకము చ్రేనొచో “అఘటం 

భూతలం” మను విశిష్ట పృత్యతు మెట్లు సంభవించును. బాతు. 

హమైన విశిష్ట పృత్యతుము నిర్వికల్పజన్య మైనటుల ప్రృమాణాం 
కరమునలన గలుగు జ్ఞూనములకుగూడ నిక్వికల్పక పన్యత్వము 

చేదు. అనుమానాదులవలవ గలుగు “వర్గతోవహ్ని మా” 
నను విశిష్టజ్ఞానము  విశెహణనిక్షికల్పకము లేనిది గలుగు 
చున్నది. కాన ననుపలబ్ది సాధ్యమైన అభావజ్ఞాన మసాయోి 
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త్కారరూవము. మణీయొక టి సుటాభావముతో చమురింద్రి 

యమునకు సంయోగము లేదు. చమయస్పంయు కవి శె శేషణత్నో 
రూపసంబంధ మున్నను, తడి శెపణత్య మనలా, తీదర్భ్భృతి 

త్వము. అట్టి వృ త్రిత్వము మణియొకసంబంధముతో గూడు 

కొన్న ందున చకుస్సుతో నభావమునకు సంబంధము లేనం 
దున నభావజ్ఞానము చామఘుపను గాదు. ఘటముయొక్క 
యుపలబ్ధియున్న చో ఘటాభావజ్ఞానము లేనందున ననుప అబీ 
యభావజ్ఞానములో. గారణముగా నవళ్ళో మంగీకరించవచే 

"నను నాశంకయం “దుచ్య తే” యనుడాని చే సిద్ధాంతముం 

జెవ్చంబడుచున్నది. 

'ఉచ్వలే:--- 

శ్లో అవద నార వార దధ్ధావ్యే సిద్దసాధనాత్ , 

ప్రై ప్యంత గ ఒనవస్థానాన్న చేదన్యోోవి దుర్భ ఠు8. ౨౨ 

తా. ఘటాభావగ్నహ మవచ్చేద గ హజ్ఞూనజన్యము 
గాన విళిష్ష ప్రవ త్యతసామ్య్ యున్నందున నభావమునిర్వ్ని 
కల్పక జ్ఞా జ్ఞాన విషయము గాదు. ప్రతియోగిజ్ఞానము నవేత్షీంచ 
నిచో నభావమునకు నిర్వికల్పక ప్ర ప త్యతవిషయత్వ ముండును 

గాన జ్ఞానవిషయత్వము సద్ధించినందున న ననుపలబ్దీ చె జ్ఞానవిషయ 

'త్వమును సాధించినచో సిద్ధసాధినరూవదోపము వనక 

మగును. అభావమునకు స్వరూపసంబం ధేన విశెషణత్వము'ే 
స్వేకరిం చెదము. మణజీయొకసంబంధమును స్వకరించినచో 

దానికి వేరే మతీయొకసంబంధ మును సక రించవలని వచ్చును. 

'అటుల స్వేకరించినచో . ననవస్థ వచ్చును. స్వ వసంబం బేన 
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విశేషణత్వము గాక మణీయొకసంబంధమునుసీషీక్షరించిన చో 
నభావమున  కనుప పలబ్ధీ గ్రాహ్యత్వ్టనును సక రించిన న్మత 

మందుగూడ నఫావగ, సే హూవు దుర్చు టమని న్గాక తాత్చర రము. 

మూ. స హ్యార్షవిశేపతే శవిష్యన్. కేవలోపి. విస్ఫు 
రేతి, యస్యావచదకజ్ఞానం నవ్యంజకం. సచ 

29 A న్ డ్డ GA ద (౮ ర ల 
ఆర 
El 29 ah ర్ 

తత్పారస్పరవీవ ప్రకాశతే తత్ర తస్య వికల్ప 

సామ, గీ సమవ థానతవవ సామన్థ్యాన్నాయం 

విధిః. | 

తా, ఘటాదిరూప ప్రతి యోగియొక్కం జ్ఞానము లేనిదే 
వ్రతా” విశేషితాభావముయొక్కు అనంగా సుటాభావము 

యొక్క- జ్ఞానము సంభ వించదో, అట్టి ప్రతియోగిరూవ మగు 
నర్థము ఘటాభావబుడ్దిలో వి శేషణమనొమా నట్టి ఘటవిళిప్టా 

భవబుద్ధిథంశ నరము 1 స్టృతివిషయ మగును. కవలసౌారభ 

మును గోచరించెడు స స్మరణవల్ల సౌరభ్యావిశిష్ట చందనఖండ 

మును గోచరించెడు. న్ సురభిచందని” మను చామష ప్రత్య 

తమువలె ఘటాదిరూప ప్రతి యోగి జ్ఞానానంతరమున ఘట 

రూప ప్ర తియోగితో' గూముకొన్న యభావచాతుషము గలు 
గును ధాన నీజ్ఞానకరణముగా ననుప లబ్దికి సృమాణాంత 

రత్వము జెన్పటకు వీలులేదు. 

వతియోగి రూవవిశే శేషణజ్ఞానము నవేశీంవక కేవల 

చమురింద్రియ జన్యజ్ఞూానవిషయత్వ మే యభావమునకు. సీరక 

రించిన చో నిరికల్పక జ్ఞానవిషయత్వ  మభావమునకు సిద్ధిం 
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చును గాన సిద్ధ సాధనత్వము సంభవించును. వ్ర తియోి జ్డాన 

మున్నప్వుజె ప్రతియోగి మిశ్రిత్వమెన యఘేవరూప విశిష్ట 
ప్రత్యయము గరుగునో విశిష్ట వ ప్రత్యయసామ గి, యున్నందున 

నిరికల్పక వెద్యత్వ మభావముని కంగీకరించ వలనుబడదు. 

మూ. స్వభావస్రాప్తా సత్యామవ్యధికా ప్రా ప్హిః పతి 
పత్తిబ లేన రూపాదావభ్యువగతా. ఇహ కొన 
వస్థా దుస్టతేయా న తదభ్యుపగమః, న తు స్వభా 
నప్ర త్యాస త్తిలేతావలై న విపఫలాయవే.న వేచే 
వం) ప్రమాణాంత రేపి సర్వ మేతడ్దుర్హ టం 
స్యాత్ 

తా. రూపసుటములకు స్ఫభివరూప పసంబంధ మున్నను 

రూపమునకు జతురిం, ది యమునకు సంయోాగము రెండును 

గుణములగుటవలన సంభవించదు గాన రూవముగలది సుట 
మును వ్రత్యతమునుబట్టి చతముస్పంయు కృ నమవాయసంబం 
ధము కప్పించవ లెను. ఇట్టి విశిష్టసంబంధఘటకతయా రూవ 
ఘటములకు స్వభావముకంకి నధికవైన సమవాయము నీ  నీద్ధిం 
చును. (వకృతములో భూతలమునం దభావమునకు విశేషణ 
తకంకు (ఆనంగాం జయుస్పంయు క్త క వి సేవషణతకం శు నధిక మైన 
సంబంధమును స్వీకరించినచో నది సమవాయమైనచో నభా 
వము సత్తగలదిగాడ గాని యనునవ్యవస్థ వచ్చును. కాన 
నభావమునకు నిం ర్రీయసంబంధము శేనిపో నింద్రియము 
గ్రాహకము గాదు గాన విశ పణతాసంబంధము: "సల్పించి 
దము. ఈవిేవణతా వ వ, త్వ్పొసత్తిని గల్పించినందున నభావాధి 
కరణములకు స్వభావ పృతివ_త్తి విలయము గానేరదు. విశేషణ 
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త్త వసంబంధమును స్వేకరించినచో భ ట్టమతమందుంగూడ 
నభావ్యపుతివ_త్తి దుర్భృటము. అది యెటులనన ? 

శ్రభాపొః— 

మూ. సర్శమేవమానం సామా త్సరంపరయా వా నిక 
క ల్చ్పక (జ్షూనవూర్వకంు విర్ట్రాంతం. న ప్యానుమా 

నాదికమప్యనాలో చనవూర్వేకం. తతొొ౭నాలో 

చితోఒ భావః కథ మనుపలష్ట్యావి విక ల్చ్యెత. న 

చ తయా తదాలోచనమేవీ జన్యలే, పృ ప తియో 

గ్యనవచ్చిన్న స్య తస్య నిరూపయితుమకక్య 
తాత, శక్య లె వా మవ రాద్ధమింద్రి యేణ, 

తథా, సంబం థాంతర గర్భత్యనియ మేన విన 

ణతేషస్యి, మానాంతరేపి కః వ్రతీకారః? తద 

భావస్య తదానీమపి సమానత్యాత్ . 

తా, వ్రత్యవమేము సాతూత్తుగాను అనుమూనాదికము 

వరంవర గాను నిర్విక ల్పక జ్ఞాన పూర్వక ములు. ఆనుమానము 

పత్యత వూరకము గాన నిర్వోకల్పకజ్ఞాన పూర్వకమని జెప్ప 

వలెను. కాన ననుపలబ్దిగూడం బ్ర మాణాంతర మైన చో దత్త 
తృ)మాణజనితేము లై న జ్ఞానము లన్ని యును నిర్వికల్పకజ్డూన 

ఫూర్వకమైనందున. దీనివలనం గలిగెడు జ్ఞానమునాడ నిర్వి 

కల్పక కజ్ఞూనవూర్వకమని జెప్పవ లెను. అనుపలబ్టివలనం బ్రభయో 

గస్భమి శ, తమైన యభావమును గృహొంచుట సంభ విందు. 

అక్సై నచో ననుపలబ్ధివలన నభావనిర్నోకల్పకము స్వకరించిన' చో 
జతురిం ద్రి యమువలన మొదట నిర్భికల్పకజ్ఞానమును స్వేకరిం 

చిన మాచే నేమి యపరాధము చేయంబడినది ? అక్షే యనుష 
97 
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లబ్ధి చే నభావమును గ్రృహించునవు డ భావమునందు వి శేమాళ్య 
సరేబంధమును స్వీకరరచవలెను, ఈవిశే శహణతషమునాడ సంబం 

ఛాంతర వూరగకమని చెప్పుట మాకును మాకును సమానమే, 

కావున సంబంథాంతరా భావము అను పలబ్ధి రూపమగు నతరి క్ష 

వ్ర మూణాంతర వాదులకు. గూడ సమానీ మే. 

మూ. పరస్య తొదాత్మ్యమ స్తీ నీతి చేత్ . నను యద్యసా 
వ స్త్రీ, అ_న్ఫువ, న చేనై్నైవ.న హ్యూభ్యువగ మే 

యంతె, అనభ్యుపగ మే వా నివ ర్హం 
వశ్వాాభ్యపగంత వ్య క కారణత్యం 

సిధ్యేత్ , నతు వమాణాంతరత్వం. అన్యథా 

భావోపలం భవ్య భావానుప లబ్ధి రవ చమాణం 

స్యాత్ , నేం దయం. అభావానుపలం శే భావా 

నుపలంభవత్ భావోవలంభే అభావానువలం 

భస్యాపి వజ జ, లేపాయమానత్యాదితి. 

క్ర 
WU 
అ 

తా. అనుపలబ్దీకి వమాణాంతరత్వ్య్వమును స్వీకరించిన 

మేము అభావమునకో? దాదాత త్త మను సంబంఛాంతరమును _ 

న్వీకరించెదము. మోమతమం దది లేదు. కాన సమానము 
గాదనిచెప్పుటకు వీలులేదు. ఆట తాదాత తము ప్ర, ప మాణనీద్ల 

మైనచో నుండును. ప్రమాణసిద్ధము గానిచో నుండ నేరదో 

ఆథారాచేయములకు తాచాత త్య్యసంబంధమును స్వకరించినచో 

 భూతలమందు చకుస్సంయోగముచే ఘటమును గ్రుహంచి 

నట్లు ఘటాభా వాభెావమునులసాడ గ, హాంవవలసి వచ్చును. 

అట్టియనుభవము లేదు. కాన వస్తువుయొక్క. సదసత్త్ర 
ములు, అభ్యుపగమా నభ్యువగ మమాత్రాధీనములు గావు 



తృతీయ స్తబక ము. 419 

అభావజ్ఞానముకం కం బూర్వమం దనుపలబ్ది నియతముగా 

నున్న చో దానికి కారణత్వమును సీ(కరించెదము గాని ప్రమా 
ణాంతర తషమును సీ(కరించుట చేదు. వూర ర్యమంచు సయ 

ముగా నున్నందున భా వానుపలబ్ధికి నభావజ్ఞా।; నములోం నల 

త్వముం జెవ్పీనచో భావోపలంభములోనూడ నిం ప్రాయముః 
గాక యభాొవానుపలబియె కరణము గావలసివచ్చును. ఆనువ 

లనికి వవమాణాంతరత్వము నంగీశ రించినవారికిలసూడ నిడి 

యసమ్హతము. 

శ్లో ప్ర త్యయా దిభిరే భిరేవమభరో 
దూరే విరోధోదయః 

పాయో యన్వుఖవిత, జైకవిథుశై 
రాక్తాపి నాసాద్యతే, 

తం సర్వానువిభేయమేకమసమ' 

స్వచ్చంద లిలోత్సవం 

చేవానామపిచేవముదృవదతి 

శ్ర ధ్దాః ప్ర పద్యామహే. ౨౩ 

ఇతి తృతీయ_స్తబకః. 

జర్ర 

తా. ఈన్లోకముచే _స్పబకార్థము  సంగ్రహింషబడి 
జెప్పణబడుచున్న ది. "మొదట యనుపలబ్ధిచే నీశ్వుర బాధ నాళం 

కించి యో గ్యానువలబ్ధియ యభావసాధకము గాన నిళ్వరుం 

డ యోగ్యుండు గాన “విట్టియనుపలబ్ది యీశ్ షర బాధక ముగా 
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దని జెప్పంబడెను. మజీయొకరితిగాంగూడం చెవ్పంబడ్డది. 

యమన? అనువ లబ్దిస్థానములోం బ్రత్యత. మే ప్రమాణము 

గాని యనువ నల Ree వ్ర మాణముగాదని గూడంC "ేప్పణుడ్డది. 

అనుమానము చెంగూడ  సేశ్యారునియందు సర్వజ్ఞ త్యాభావము, 

ఆ నస్తితఠాగభావమ్ము మున్నగునవి. సాధింపంబడినవి. అట్ట 

ప్రక్య్టితదిప్ర ప మాణము లన్ని యు నిశ్వరుని సాధించు ధరి గ్రా 

హాక క ప్రమాణము చే బాధితములు. కాన చాధితములైన 

ప్రత్యతాదులభే స్వాత్మ యు సాధించయబడదు. అట్టి వమా 

ఇములతొ వికోధ మధరము (అనలా పీన మైనది. 3 కను 

కనే దూరే యనంగా లేదని యాశయము. అట్టి యీాళోరుని 

నతి శ్రద్దతో గూడుకొన్న వారమై శ్రావణ 'మననాదులచే 
క. 

సెల్లప్పుడు నాఠరాథాన జేయుచుస్నా ము. ఆయన యందణజుకును. 
(nN 

వ బ్టడు. ఒకండు. సాటిలేని స్వసృష్టి చె జీవుల కానందమును 

గలుగం జేయువాడు. మజియు సమ _స్పదేవతలకును దేవుడు, 

అతనిసృష్ట్రలో గురువు మొదలగు జ్ఞానసాధనము లున్నందున 

గుభదూవషిప్త మొన వాకషములవలన నాతే జానము కలుగును, 
pas గ్ర టు 

డానీవలన నాత్యంళక దుఃఖనివృ_త్తిరూప మోఠశుము సంభవిం 

చును. కాన దుఃఖనివృత్తిరూవ మోకు సాధకుడు. అట్టిదేనుని 
మేము నికంతరము నవించుచున్నారమని తాత్పర్యము. 

తృతేయ_స్తబకము సమాప్తము, 

వర దెవతార్చ్పణమస్తు. 
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తా. అనునది నాలగవవి ప తిప తలి. స మాత కజ్ఞానా శ 
J —2 (J 3 ఈక (0 

c డీశ్వోరుండు గానందున నీళశ్వరుయు వమాణముగాదని 

-ఈ నిప్రతిన _్రివాక్ళమున కర్థ కరము. ఈ స్పబకమందు యోని 

తివ ఆ నిరాక కరించబడుచున్న దీ. 
_ల్త 

(Ces 

మూ. నను సద పీళ్వరజ్ఞానం న ప్రమాణం; తల్ల శణా 

ఆయోూగాతీ . అనధిగ తార్థగంతు_స్త సథాభావాత్ . 

అన్వథా స స్ఫృతేరపి ప్రామాణ్య ప వనంగాత్ . న 

చ న. సర్వవిపయన్య చానధిగ తార్థ ఆ, 

తా. పృమయనణా నజ్ఞాతమైన అర్థమును గోచరించు 

జ్ఞానము. కేవల యార్మజ్లాన మే సమ మునినచో సృ 

గూడ ప్రమ గావలసీవచ్చును. అహ్హైన స్పృతికరణముంసాడ 

వ్ర మాడాంతరము గావలసీవచ్చును గావ స్ఫృతికి ప్ర పమా 

తము ఇష్టమని జెప్పుటకు వీలులేదు. వూర్యానుభ వవ్షయ 

మును నేచరంచిన ందున శ్రమాల నాము సృరణమందు 

లేనందున అతివ్యా్తి కవకాళము చేదు. ఈశ్వరునిచే సర్వ 
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వ్యా జ్ఞాతము. కానిచో సర్వజ్ఞ త్వమునే వానివచ్చును, 

ఈక కజ్జూనము వ్రమాలతణముతో 6 గలాడుకొననందున్ల 

వ ర వమకు ఆ శ్ యుండు గాడు గాన అవ చవమాణము, 

అమైనవానిచే రచింవంబడనవేద మవ పమాణమనెడు 

కేకు సమాధానము, “అత్రోద్యకే” అనెడు ౦ గ్రృంథముచేం 

జెవ్చంబ డుచున్న ది. 

లోల ల్లో. ఆవ్యా శేరధికవ్యా స్తేరల క్షణమపూర్వద్భక్' 

యథార్థానుభవా మానమనపేవతతయేవ్యుతే. ౧ 

తా, థారావాహాకప్ర, పవృవుయందు అనలా సమానవిష 

యకమైన జ్ఞానపకంవరలో దగ్గతీ యజ్ఞానాదులు ఫూర్వజ్ఞూనవిష 

యమును “నేోచరించుటవలన అనధిగతార్థవిషయకత్వరూప 

మగులతణము ద్వితీయజ్ఞానాదుల యందు ేతేనందున నవ్యా 

_ప్పియ్ము భృమయం దుండుటవలన నతివ్యాప్ప్రి ప్రియం వచ్చును 

గాన, అనధేగ ఆార్థవిషయక తము పృమాలతుణము గాదు. _ 
వుచేమన, యథార్థానుభవత్వోము సతికి వూ ర్వానుభవ 

యాథార్ల ర సమునుబట్టియే యాథార్థ రము సంభవించును 

గాని, మరియొక జ్ఞానస్రామాణ్యమను నవేత్స్ంవని ప్రామా 
ణము సంభవించదు. కాన దానికీ ప్రామాణ్య సము 

గాద, అందువలన స్మృతివ్యావృ_క్ణకొొణకు అనుభ వత్వముం 

గాడ లతుణములో నుంచంబడినది. ఇట్టిలతుణము థారావా 

హికజ్ఞూనమం దుండును గాన అవ్య్యాప్ప్ వికిని, భృమయందు 

లేనందున నతివ్యా_ప్తికి నవ కాళము "లేదు. ఈశ్వర్ యజ్జానమం 
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దున్నది గాన -ఈళ్వరుం డిట్టి వ్రమా శ్ర యు డగుటచే 
ప్రమాణము గాన వానిచే రచింహబడిన వేదము వమాణ 
మని యూాళ యము, 

మూ. న హ్యాధిగతే అన్దే అధిగతిేవ నోత్పద్యతే, 
కార ణానామప్రతిబంధాత్ . న చోత్పద్యమా 
నావి ప్రమాతురనవేక్తీ లేతి న ప్రమా, సామా 
ణ్యస్యాతదధీన త్యాత్ . నాపి పూర్వాఒవిశిష్టతా 
మాత్రే ణాస్రామాణ్యం. ఉత్త రావిశిష్టతయా 

వూర్వస్వ్యాప్యస్రామాణ్య ప్రసంగాత్ ._ తదచే 

కత్వేన తు తస్వ ప్రామాణ్యే తదు త్తరస్నాపి 
తళ్షైవ స్యాదవిశెపాత్ . ఛిన్న కుశా రాదినా 

మివ వరిఛి'న్నె నయనాపీనామ్. సాధకతమత్వ 
వనా _స్తిత్యవి నాన్సు ఫలోత్ప్చాదానుత్చాదా 

భారం విశేపాత్. 

తా. చముస్పం యోగాది కారణసామ గి, యున్న చో 

ఘటమును గోచరించిన ప్రమ గలిగినవీదవ మజల నాఘట 
మును గోచరించిన ప్రృమం గలుగకపోవుట. లేదు. మజలం 
గలుగవచ్చును. ది్భతీయజ్ఞానాదులందుండు ప్రామాణ్యము 
వ్ర మాతయొక్క. యసేహొధీనము గానందున వ ము గాదని 

చెప్పుటకు వీలులేదు. వూర్యజ్ఞానముతోం దుల్యమైనందున 
దితీయజ్ఞానమ వమ యనినచో ఉ _్తరజ్ఞానముతొ౭. దుల్వ 

మగుటవలన ధృథ మజ్ఞానము(గాడ నపృమ గావలని 

వచ్చును. వూరషజ్ఞానమున కు _త్తరజ్ఞానా వేకు "లేనందున 

ప్రమ యనినచో,ఉ క్తరజ్ఞానమునకుంగూడం బూరగజ్ఞానా చేతు 
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'లేకపోన్రుట సమానము గాన ద్వితియజ్ఞానముంగూడ పూర్వ 

జ్ఞానమునలె ప్రమ యగును. ఛేదన క్రి యలో నా కపర్యాయ 
మువయోగించిన గొడ్లలిన లె మొదొటిజ్ఞానములో కరణమెన 

చతురిం ద్రైయము స్వతీయజ్జానములో కరణము గాదని యాశం 

కింపరాద కుఠారనము. మలల సమర్థముం గాక పోయినను 

చతురిండి, య మితరకారణసమవథాన మున్న చో ద్వితీయాది 
జ్ఞానములఫో సమర్థమగును. 

మూ. తత్ఫలం ప్ర ప మివ న భవతి, గృహీతమాత్రగో 

కత్యాల్, స్ఫృతివదితి చేన్న. యశార్థానుభ 

వత(నిషేభే సాధ్యే బాధితత్వాత్ . అనధిగతా 
ర్వ సీద్ధ సాధనాత్ , సాధ్యసమత్వాచ్చ. వ్యవ 
హరనిశే హా తన్ని మి_త్త విరహాోేపాధిక తాత 9 
దాధితక చ్చ న చానధిగ తార్థత్వ మేవ తన్ని 

మి_త్తం, వివర్యయేపీ ప్రమావ్యనహార ప్రసం 

గాత. నాపీ యథార్థవిశిష్ట మేత దేవ, థా 
రావహానబుద్ల ద్ధ్య వా్యా_శ్తే సః. 

తా, థా రావాహికస్థ లమందు ద్వితియజ్ఞూనాదికము 

పూర్వజ్జూనవిషయకము గానో వ్రమయే గాదు. కాన నచ్చట 
యవ్యా ప్పికే అవకాశము లేహనుటకు వీలులేదు. ద్యితీయ 
జ్హానాదికమును పశ్నముచేని గృహతమా (తగోచరత్వరూప 
"హాతునవువే బ్ర మాత్యనిశే మభమును సాధించునప్పుడు నిన్న 

డగవలనీయున్న ది. ప వృమాత్య మనంగా య థాన్థానుభ వత్వ మె 

అయినచో  ద్వతీయజ్ఞానాదికమం దిట్ట య థార్థానుభ వత్వ 

మున్న ౦దున "హితువు బాధితమగును. అనధిగళార్థ విషయకత( 



చతుర్థ స్తబక ము. 425 

తాప మైనచో సిద్ధసాధనము. అనధిగ తార్టవిషయకత్వ రూప 
వ్రమాత్వవిరదాము అన నధిగ తార్థవిషయకత్వరాప పాతు 
స్వరూప మగుటనలన సాధ్యసమమ నేదోపము ప్ర పస కృమగును. 
ప్రమాళబ్ద వాచ్యుత్వని షెధము సాధ్యమైనచో' వమాళబ్ద 

ప్రవృత్తి త్రినిమి త్రముయొక్క_ యభావ ముపాధి గానో (అనలా 

ప్ర వమాళబ్ద బళక కతావచ్చేదక విరహము సోపాధికమగుటచే 

వ్యాస్యత్యాసిద్దము గావలనివచ్చును. మణియు పశ్షమందు 

సాధ్యము శేనందున బాధగూడ నుండును. వ్ర మాళబ్ద శక 

"తావ చ్చద కము అనధిగ తార ర్థవివయకత్వమైనచో అ ప్రయందు? 

గూడ నిట్టిధర, మున్న ందునే నవ్రమగాడం బ్రమ గావలసీ 
వచ్చును. యా థార్థ్యవిశిష్టమైన మని నళార్థపషయకత్వమే 

శక్యతావ చ్చేదక మైనచో అప (వ్ర మయం దతివ వ్ర సంగమము వారిం 

చినను ఛారోవాహీకజ్ఞానమం' దిటి ట్రే * క్యతావ 'వచ్చేదకము శే "లేదు, 

కాన దానియందు ప్రమాప వదవ్యవ హారము లేకపోవలసీ 

చచ్చును. 

మూ. న చ తత్తత్కాలకలావిశిష్టతయా తశ్రావ్యనధి 

నళార్థత్వముపపాదనీయం, కణోపార్హదునా 

కలనాత్. న చాజ్ఞా లేప్వవి విశేషణేషు తజ్జనిత 

విశిష్ట్రతా వ వ్ర "కాళ తే ఇతి కల్పనీయం, స్వరూ చేల 

తజ్జననే తనాగళాదివిశిష్టతానుభవవిరోథాళ్. 

తజ్ఞా నేన తు తజ్జననే సూర్యగత్యాదీనామజ్ఞా నే 

రోశిప్టతాజ నుత్చాడాల్'.న వైతస్యాంప్రమా 

తా. సూర్యుగతిరూవ జాలావ సె చేదకకాలో పాధివిశిష్ట 
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మైన ఘటాదిక మె జ్ఞానములో భానీంచును, కాన పూర్వజ్ఞాన 

ములో విషయముగాని ఉపాధివిషయకము ఆ _త్తేరజ్ఞానము 

గాన అనధిగ తార్థవిషయకత్వరావ ప వమాత్వ ము తేరజ్ఞాన 

ముననుండునని యూాశంకించరాదు. కసోపాధులు జ్ఞాతములు 

గానందున నట్టియువాధి, జానములో వి "శేషణముగా భాసీంచు 

టరు వీలులేదు. విశేమాజ్ఞానము "లేనిచో నెేేవణవె టైశీష్ట్రము 

విశిష్టజ్ఞానమున భానీ ంచదు. జ్ఞాతము గాని వి శెషముయొక్క_నై శి 

ష్ట్వము విశిష్టజ్హూనములో భానించుట ముందురాబోను విశే 

షణముయొక క్ష వై వైశిష్టును గోచరించిన జ్ఞానముంాడం గలుగు 
చున్న ట్టి అనుభవమున్న౦దున సరిగాదు. తడె దై ఏ్రశిప్రమును 

గోచరించు జ్ఞూనముకంశు ఫూర్వము తజ్ఞాన మావళ్యకమని 

వెనుకటి తనాగతాదివ స్తు వేశిష్ట్రబుధ్యుపవ త్తి తిం చేసినను 

నూర్యపరిస్పం దాదిజ్ఞానము "లేకపోయినను తదె దై. ప్రోష్ట్రము 

నవగాహాంచిన జ్ఞానముం గలుగక పోవలని వచ్చును. “వశే 

అము విశిష్ట్రబుద్ధిక కంబు పూర్వమందు '₹నిస్టలమందు విశేషణ 

జ్డూన మూావళ ప్రకమనియు, పొకేవణమున్న ప్పుడు అది యజ్ఞా 

తమైనను విశిష్టజ్ఞానములో విశిష్టత భానీంచునని చెప్పుట ఆతి 

రి క్టవిశిష్టత యుండుటలో ప్ర మాణము లేనందున సరిగాదు. 

మూ. నన్వనువ కార్యనువకారక 'యోర్విశే రావణ వి శెవ్య 

భావే కథమతి ప్రసంగో వారణీయః ? వ్యావ 

చ్చి శ్రిప్రక్యాయౌనేన వ్యవచ్చిత్తై స్వభా వెన. 
అన్యథా త వాప్యనవస్థానాదితి. 

తా, విశేహ్యమందు విశెమణజ్ఞానమునలన విశిష్టతం 

బుట్టును. ఆవిశిస్టతయే విశిష్టజ్ఞానములో భాసీంచును, అట్లు 
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గానిచో విశేహ్యవిశేషణభావ మే యనుపపన్న ము. గావలసీ 
వచ్చును. ఇట్టి యనుపపత్తియె విశిష్టతలో ప్రమాణ మం 

దువా? అది సరిగాదు. విశిష్ట పృ త్సయములో విశేష్యునిశేమా 

ములకు స్వభ"వముగా నుండు సంబంధము భాసించునని 

జెప్పినను విశిష్ట్రప్రత్యయ మువవన్న మగుచుండ అస్రామా 
ణికమైన విశిష్టతయొక్క_  యుత్ప్తి నంగీకరించి యావిశిష్టత 

విశిష్టజ్ఞానములో భాసించునని చెప్ప నవసరము లేదు. విశిష్ట 

జ్ఞానమందుం డెటి సంబంధ భావనమునం దద్దానా వేకు "లేదు. 

న్ ఆ 

విశిష్టతను స్వీకరించిన నీమతమున విశిష్టత విశేషణము గాన్న. 

చానినలన మరియొకవిశిష్టతను స్వికరింపవలసివచ్చును. ఈ 

రీతిగా ననవస్థ నీముతమున వాటిల్లును. 

మూ. జ్ఞాత రే వోపాధిరితిశేన్న .ని రాకరిష్యమాణ త 

త్. తత్సద్భాప వీ వా స్ఫృతేరపి తళైవ ప్రా 

మాణ్య పృసంగాత్ . జన కాగోచర ల్వోప్యు త్తరో 

_త్తరస్ఫృతె పూర్వవూర్వస్మ రణజనితేజ్ఞాత తావ 

భాసనాత్ . అస్తు వా పృత్య తే యథా తథా, 

ర్త - అల న్ు శ 

గప తవిస్ఫృ తార శు ల్ కా వార్తా, అప్ప 

మెవాసావితి చేత్ . గతమిదానీం పెదస్రామా 

ణ్య వ, తాళ యా. నహ్యూనాదా సంసారే స్పర్ష 

కామాయ జేలేతి వాక్యార్థః శేనచిన్నావగతః. 

సంబచేహేపి ప్రామాణ్యసందేవోత్. నచ తళాపి 
జ ల) 

కాలకలావి వపా;ః పరిస్ఫురంతి, నణైకజన్యావచ్చు 

దవరిఫాష యేదం లత్షణం. తత్రావ్యనుభూతవి 
జో ఆజ్ అ aw, ళ్ళ "| 
స్కృత పదార్ధం పృత్యప్రామాణ్య ప్రసంగాత్ 
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జన, ర నీ = ద ళ్ = కథం తీర్చి స్కృ తర్వ్యువ చ్చెదః? అననుభ వత 

నైవ. య థార్థిహ్యానుభవః ప్రమేతి రామా 

ణ్ కా; వళ్యంతి. తత్వజ్ఞానాదితినూ త ణా 

అవ్యుఖిచారిజ్ఞానమితి చ 

తా, వూర్వవూర్వజ్ఞానమువలన బుట్టిన జ్ఞూతతయే G త్త 

రో _తృరజ్ఞానములో భానసీంచును గాన థారావాహికబు 
యనధిగతమెన జ్ఞాతతావిష పషయకమైనందున నవ్యా _హృవకాళీ 
ములేదనుట జ్ఞాతతను నిరాకరించుచున్నా న్నాము గాన సరిగాదు. 
“జ్ఞాతో ఘటళి” ఆను వశితినిబట్టి జ్ఞానజన్యమైన జ్ఞా జాతత సిద్ధిం 
చునన్న చో వూర్వానుభవగోచరముగాని యనుభ నజనితమైన 
'జ్ఞాతత ఉ_త్తరో_త్తరస రణములో విషయ మగుటనలన యనధి 
గ తార్థవిషయక త్ర మున్న ందున స్మ ఎలికిలనాడ ప్రామాణ్యము 

'రావలన్వచ్చును. స స్టృతి యనుభ వసమానవిషయక మైనందున 

యధిగతార్థవిషయకముం గాన స్రామాణ్య ప్రసక్తి లేదన్న చో 
"మొదటిస సృృతినలన స్త సతత కలిగి డానితోం గూడినవస్తువే 
“మున్తుందుగ బ్లు స్ఫృతులలో భావీంచును గాన నట్టిస స్సృతు 

లకు ఆనధిగ తాక్టవిషయక త్వరూవస్రామాణ్య ప్రన_కి వచ్చాను. 

త్రక్యతాదులు దెట్లున్నను జ్ఞానవిషయమైన నమ్తువ్రయొక్క 
రణము లేనపుడు వాక్యమువలన గలిగిన యశార్థమై 

శోల్షలోధ గృహీత గ్రాహి యనందున డానికి హమ 

మె ట్లుపపన్న మగును ? 
cn 

Le 

న క్ష్ 9 ం ఆది అయశార్థమైన చో గృవాతార్థ గ్రాహా రయైనట్టియు 

'సర్వజనులకు | పృమాణమైనట్టియు వేదమునకు స్రామాణ్యభం 
గము రావలసివచ్చును. . “సర్షకామో యజేతి యను వేదము 
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yg 

యొక్క_ యర్థము అనాదియైనసంసారమం చెవనిచేతను అెలి 

యంబడ శేదన్ 'జెవ్చుటకు వీలులేదు. ఆవిషయములో సందేహ 

మున్న చో పెద ప్రామాణ్యమందుం గూడ సందేహము కలుగ 

వలనీయుండును. ఈజన్ల యందు పూర్వమందు 'లెవట్టియుం 

బ్ర స్తుతేమం దుండునట్రియు కాలవి నెషము వేద వాక్యము 

వలన. గలిగెడుజ్ఞానములో భాసించును గాన వేదమునకుం. 

బ్రామాణ్యము ్వంభవించునని చెప్పుట ఒక జన్మ యందుండు. 

హోలవిశేషమునుబట్టి యనధిగ తార్థ విషయకత్వయావప్రమా 

లతుణము చెప్పనందున సరిగాదు, వకజన్మయం దనుభూత. 

మె మర చినయర్థమును బోధించెడి వేదమున కప్రామాణ్యము. 

వచ్చును. 

అనధిగ తార్థవిషయకత్వము వమావద దళక సతావచే ద 

కము కానిచో స స్ఫతిః ప్రామాణ్య ప్రస క్ యెట్లు వారణీయ 

మగును? 

యథాన్ధానుభవమొ సృమయని పస్రామాణికులు చె 

. గాని స్క్రతియం దనుభ న వత్యము "లేనందున ప్రామాణ్య ప్రసక్తి 

యుండదు. కాంబట్టియే సూత్ర కారులు: ---“తత్వజ్డానాత్ నిశ, 

యసాధిగమకి” “అవ్యభిచారి జ్ఞ జానంి” అని సూత్ర కరించికి 

మూ. నను స్మృతిః పయెవ కిం న స్యాత్ ? యథార్థ 

జ్ఞానత్వాత్ ప్రత్యమాద్యనుభూతివదితి చెన్న. 

సిద్దే వ్యవహా రే నిమితానుసరణాత్ . న చ 

నే(చ్చాకల్చి లేన నిమి కేన లోకవ్యవవోర రనియ 

మనం, అవ్యవస్థయా లోకవ్యవవాోరవిష్థ వన నం వ. 
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గాత్. నచస ఎత హాత్ వమాణాభియుకా —e UU ఐం 
రంగ కాం జ (గ ఇర్గ అడు 0 5 నాం మహర్షణ 0 వ్రమాణవ్యవవోర్ = సి 

వృథగనువదేశాత్ , ఉ _వ్రష్వంతర్భావాదనుప 
దెళ ఇత చేన్న. ప్రత్యతుస్వా౬సావా త్కారి 
ఫలతా్యనువవ తే లింగళ ఖా దెళ్చ సతైామా 

ప్రణ పృతిత్యసాధన త్వాదితి. 

తా. య థార్థజ్ఞాన మగుటవలన వృత్యవానుభూతివ లె 
'సృరణముంగనాడ సమ యేల కాయనాడదు ? 

స్మృతియందుసాధించు ప్రమాత్వము యథార్థజ్ఞూనత్వ 
'రూపమెైనచా' సీద్ధసాధన మనునట్టియు, సాథ్యావిశేషరూప 
మనునట్టియు దోషములు సంభవించును. 

వమాపదవాచ్యుత్వము సాధ్య మైనచో చమాపద 

.చ్రవృత్తినిమి త్రము (శకి తావ చ్చెదక ము ఉపాధి కావలనీ 
వచ్చును. య థార్థజ్డూనత్వము ప్రమావద వృ త్తినిమి_త్సమని 
-నిజెచ్చ చే కల్పించినచో ప్ర మేయత్వమునకు ఘటపద శక్యతా 
వ చ్భేదకత్వమును కల్పింపవలనీ యుండును. అ క్రైనచో ప్రమే 
యత్తు మంతటను నుండుటవలన ఘటమందువలె సర్వ పపంచ 
మందుం గూడ ఘటపదవ్యవవోర మే యుండవలనివచ్చును. 

. (అనలా లొ కసిద్ధమెన సర్వవ్యవవోరములకును లోపము 
'రావలసివచ్చును) 

వమాణాభిజ్ఞులై న గొాతమాదిమహర్షులు, పృత్యతు 
అనుమాన ఉపమాన శోబ్బము లనువానినే (సృమాణముల 
'నుగా నుపదేకించిరి గాని స తి హేతునును పమాణముగాం 

జాలీ లీ 
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శైప్పనై ర. కాన యథార్థజ్ఞానత్వ్టము ప్రమాషద ప్రవృత్తి నిమి 

శ్రమని చెప్పుటకు వీలు లేదు, 
ఆలి 

పృత్యవాదిప్రృమాణములలొ స్ఫృతి మాతు వంత ర్భా 

వము నొందునని చెప్పంనాడదా ? 

పృత్యకుము అసామాఆ్మా_రిజ్ఞానములో కరణము 

“కానందున స్త బ్రతి యసాతమాత్మా_ర రూప మగుటవలన తత్క_ర 

ణము ఇంద్రియ రూపమైన దృక్యతుప్రమాణములో నంత ర్భా 

వము పొందుటకు వీలులేదు. 

అజ్ఞాతమగుచు స్కృతకారణమైనదానికి జ్ఞాతమగుచు 

కరణమైన ఆనుమానాదికములో నంత ర్భావము చెప్పుటకు 

వీలులేదు. 

మూ. ఏవం వ్యవస్థిలే తర్ష్హ్యం లేపి.యదియ మనుభ వై క 

విషయా సతీ తన్తుఖనిరీక్ను ణేన తద్యథార్థత్వాఒ 

యథార్థ త్వే అనువిధీయమానా తత్చాామాణ్య 

మవ్యవస్థాప్యి న యథార్గతయా వ్యవహదర్హుం 

3] కలతే వతి వ్యవహా లెపి ఫూ రాానుభ వవీవ 

ఉల = © జ ర 

ప్రమితి రన వేతత్వాత్ . నతు సృృతికి నిత్యం 

తద వేతణాత్ . అసమోచీ నేవ్యానుభ వే సృృతి 

రవీ తశ్షైవ.. 

చతుర్ధ పాదముయొక్క- వివరణము 

తా, పనుకటిరితిని విచారణచేయంగా ననుభవమా త్ర 

సమాన విషయకమైన స్మ ఎలి స్వకారణమైన అనుభ వముయొక్క 

యథార్థ త్వాఒయ ఖార్థత్వ వ్యాస మైన 
యథార్థ ఇషా యథా 
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రత్వమును బొందుచు కారణమైన యనుభ వముయొక్క_ 

య'థార్థనిక్చయము లేనిచో యథార్టళబ్దము చే వ్యవహరింపం 
బడదు. “వూక్యానుభవము ఇత్రర ప్ర వా చేక్రీత్రము గానందున 
సృయాశొ బ్బ శబము చే నదియే వ్యవహారింపబడును గానీ యనుభవ 

ప్రామాణ్యము న "పేతుంచిన, వ్రామాణ్యము లస స్ఫృత్కి పమ 

యని చెప్పుటకు వీలులేదు. అనుభవము యథార్థ మైనపో 
దానినిబట్టియే స్మృతియందు ప్ర, పము నూవ్యువవోరము. తీనుభవవు 

యథార్గమైనచో స్ఫృతికూడో యట్రిదే. సృృతియందుండు 

స్రామాణ్యా౭ స్రామాణ్యములు పరముఖనిరీశేకములు గాని 

స్వతంత్ర మైనవి కావు, 

మూ. న న్వెవమనుమానమప్రమాణమావ ద్యేతృమూల 

వత్యతానువిథానాత్ . న విషయ ఖేదాత్ . ఆగ 

మస్తర్హి న వమాణం తద్యిషయమానాంత 

రానువిథానాత్ . న వమాత్వభఖేదాత్ . భారా 

వాహికబుద్ధయ_స్తర్హి న వమాణం ఆద్య 

ప్రమాణానువిథానాత్ . న కారణవిశుద్దిమా 

త్రాపేకయా ప్రథమవదు_త్తీరాసామవీ వూర్వ 
ముఖనిరీత ణాఖావాత్ . కారణబలాయాతం 

కాకతాళీయం వార్య్వావ 3ర్యుమితి. 

తా, కారణస్రామాణ్య వ్యావ్య స్రామాణ్యాశ్ర్రయ మైన 

సృృతివలె వ్యాప్ప్ర్ వ్రత్యత ప్రామాణ్య వ్యావ్యప్రామాణ్యా 

శయ మగుటవలన యనుమితిగనాడ య, ప్రమాణము "కాం 

గూడదా ? 
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అనుభ వస స్ఫృతులు సమానవిషయక ములు. వ్యాక్తి వ పత 

శ్రమము సాధ్య ష్టూతువ్రలనువిషయముగాం వీహొవును. అను 

మితి దానిలో విషయముగాని వతృమున్సు ఆందలిధర మును 

విషయముగా జేసికొనును. వ్యాప్తి వ ప్రత్యవమునకునే ఆను 

మితికిని విషయ ఖద మున్నందున స్మృతవ లె నిది యవ ప్రమ 

యని చెప్పుటకు వీలులేదు. వాక్యమువలనం గల్లు శాబ్దదోధ 

వ_కృయొక్క_ యథార్థజ్ఞూన సమానవిషయకమును, -తత్నాణ్యా 

ధీన ప్రామాణ్యాశ్ర శయము నగుటవలన నిదియేల య యవ్రమ 

కాణాడదు? 

అనుభవస సృృతులకువ లె వ క్షయుక్క_ య థార్థజ్ఞూనమున 

కును వాక్యమువలనం గల్లు శాబ్దబోధకును సాసూానాధి 

కరణ్యము చేనందున స స్ఫృతినలె శాబ్దబోధకస్రామాణ్యముం 

జెప్పుటకు వీలులేదు, 

థా రా వాహకబు బుద్ధులు సమానవిమయకములును సమా 

నాధికరణములు నగును గాన మొదటిజ్ఞానముయొక్క స్రామా 

ణ్యాధీనప్రామాణ్వా శ శయ మగుటవలన ద్వితీ యాదిజ్ఞానములు 

అ వ్ర మ లేల కాంగూడదు? 

సామగ్రి యున్న వుడు మొదటిజ్ఞానమువ ల ద్వితీయాది 

జ్ఞానములుకూడం గలుగును గాన దషతీ యాదిజ్ఞానములయొక్క_ 

ప్రమాణము ర్ల పృ థ మజ్ఞానముయొక్క_ స్రామాణ్యము ను 

హీంపదు స్ఫృతిలో ననుఫవము సమానవిషయక మై కారణ 

మైనటుల "ద్వతీయాదిజ్ఞానములలో వూర్వవూర్వక్షూనములు 

కారణములు కా౭జాలవు.వఏలనన విశిష్ట్రబుద్ధిలో వి వి సేపూజ్ఞూనము 

“కారణము గాన ఫపూర్వవూర్వజ్ఞూనము విశేషణజ్ఞూన 

98 
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మగుటవలననే కారణముగాని సమానవిషయక మగుటవలన 

కారణము కాజాలదు. సమానవిషయక తష 'మున్నను పూరా 

సరజ్ఞానముల కది కాక తాళీయమువంటిది. 

మూ. యది హీ స్మృతి ర్న ప్తమితిః పూర్యాషనుభ పె కిం 

వమాణం. సృత్యన్యథానువవ_త్తిరితి చేతి, 

న. తయా కారణమా త్ర సిద్ధః, న తు తేనాను 

భ వేనైవ భవితవ్యమిశి నియామకము స్తీ. అనను 

భూలేపి తరి సరణం స్యాదితి చేత్. కిం న 
వ్యా అకా ళ్ 5S అధ స్యాత్, న హ్యత్ర వమాణమ స్తీ. వూర్వాను 

నాతి త జ nan భ వాకార్ ల్లేఖః స్ఫృలతేర్ణ్భళ్ళతే, నోన్యథాన 

స్వాదితి చేత్. తత్కిం బౌద్దవద్విషయా కా 

రాన్యఛానుపత్యా విషయనిద్ధి స్థ సనా స్య 
ఆధ ర్నా o? , తథాభూతం జ్ఞాన మేవ వా తత్సిద్ధిః! ఆద్యె 

తద్వదేవాఒ౬నై కాంతికత్వం.న హి యదాకారం 

జ్ఞానం తత్పూర్వకత్వం త స్యెతి నియమః; అనా 

గతజ్ఞాని విభ్రమే వ వభిచా రాత్ . ది్భతియే 

తు సృృతిప్రామాణ్యమవర్థనీయం. మాప 

భవనిద్దిః. కీ బాను మితి ర్వానుభ వసిద్ధి కిం నళ్ళీ మితి చే న 

తర్హి సృృత్యనుఖ వయోాః కార్య కారణభావ 

నిదిరితి. 
య 

(gs 3 శా తా. “ఆది” యనునది సృృళతిం తచ్చబ్దమునకు వూర్యా 

నుభవముతోం గూడినవస్తు అర్ధము. మనసుచేం. దెలియం 
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బడని పూరాషనుభ వము స్ఫృతిలో భాసించును గాక సె 

2 జ రం సమ యల కాలనాడదు? సి చమ డాదనినయెడల 

స్ఫృతికిం బూర మనుభవ ముండుటలోం బ్రమాణము. లేక 
త ం నా 
పోవలసీవచ్చును గదా! 

సృ అనుభ వము దక్క మరియొుకదితిని యనువ 

పన్నము, అనెడి యన్యథా నువవ త్హాయే వూర్యానుభ వ 

ములో6 బ్రమాణము. అని చెప్పుటకు వీలులేదు. 

స్ఫృతి కార్యమగుటవలన దాని యనుపపత్తి డాని 

కారణసిద్ధిలో నుపయోగించును గాని యనుభ వసిలో నువ 

యోగింపదు. ఆకారణ మనుభవమే యనునట్టి నియమము 

లేదు. అటులై నచో ఫూర్వమం దననుభూత మైనదానికిలసాడ 

స్మరణ మెల యుండలగాడదు ? 

అనుభూతమైన వస్తువునకే స్మరణ మనుటలో ప్రమా 
ణము లేనందున పూర్య్వానుభవ ముండుటలో6 బ్రమాణము 

లేదు. 
ra 

స్మృతి వూర్వానుభ వాకారము కలదనుటలో పండితు 

లకు నిర్వివాదము గాన స సృ లా కారమునుబట్ట పూర్యాను 

భ వను సద్ధింపదా ! 2 అని అందువా |! 

భాద్దాదులు “ఎప్పుడో యొకపు డుండునట్టి విషయా 

కారమైన జ్ఞాన నమునుబట్టి విషయకల్పన చేసినట్లు. విషయ 

నిదియా ? చేశ విషయమును గోచరించిన జ్ఞనసిస్ధియా ? అని 

యేోచింపవలసీ యున్నది. 
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విషయని సిద్ధిపకు మున__జ్ఞాన మేవ స్తువ్రయొక్క యా 
కారముంగలదో యట్టివ స్తువు వూ-ర్యమందుండవ లెను బౌద్ధ 
నియమము (శా ంతిస్థలమునను ముందుప్పుట్టబోవు వస్తువుల 

యొక్క. యా కారమునగల జానమందును వ్యఖిచరించినటుల 

నీమతమందును (భట్టమతమందు) వ్యభిచరించును, 

జ్ఞానసిద్దిపతుమున--- స స స్టృతి తతావిషయక మగుటవలన 

నదియే జ్ఞూనరూవము. కాన వది పృమయే యగును. అందు 
వలననే స స్మృతికి ప్రామాణ్య వమవళ్య మంగి రింవవలన్ యున్నది, 

వూ ర్వానుఖ వము సెద్ధింపకున్న ను నష్ట మేమి ? 

స్కృతికిం బ్రవాత్వ మంగీకరింవనియెడల సృృత్యనుభవ 

ది ) ప్న acy కుపన ఎ స ములకు న. మను షైమగును గాన స్టృతి 

చ్రృమయని చెప్పవ వు. 

మూ. న. తదప్రామా ణ్యెవి పూ రస్వపరావస్ఞాన దాత్త 

పృత్యభిజ్ఞానప్రామాణ్యాదే దవ తదువవ ప్ర, యో 

ఒహమన్వభ వమముముర్ధ్థం; నోహం సృరామిాతి 

మానస వ వత్యతమస్పె సీత 

తా. స స్కృతి యప శో వమయైనను వూర్వానుభ వసహత మైన 

యాత్మ యందు స స్సృతిత శిష్ట్యమును గోచరించు మానసిక ప్ర 

త్యవరూపమైన ప సత్యే భిజ్ఞ వలననే స స్ఫృత్యనుభవములకు? 

గార్య కారణభావము సిద్ధించును గాన స స్మృతి ప్ర వమ యనుట 

సరికాదు. 

మూ. నచ గృహితగ్రాహిత్వమి క ఏరజ్ఞానస్య, తదీయ 

జ్ఞూనాంత రాగోచర త్వాద్విశ్వస్వ. నచ తదేవ 
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0 కె భేది ఫు చ జ్ఞాన ల నాప్రమాణం, అన పేక్షత(స స్య 
భూ! 

అవరావృ త్తే, తథాపి వా అస్ర్రామాణ్యేఒతి 

తా. ఈశ్వరునకు జ్ఞానాంతరము చేనందూనను గృహీత 

గాహా కానందునను శణ్యోరజ్ఞానము యషప్రమ యని చెప్పు 

టకు వీలులేదు, 

ఈశ్వరునకు జ్ఞానాంతరము "లేకపోయినను మొనటితు 

ణమున గృహీతమైనవ స్తువే ద్వితయాదిత ణములలో గ్రహాం 

పంబడును గాన య ప్రమ యేల కాళనాడదు? 

ఒశేజ్ఞానము ఒకతణమందు ప్రమయును మరియొక 

శణమం దప్రృమయును కాజాలదు గడా! స్మృతికిపూ 

ర్వానుభ వజ్ఞానా వేవ్, యున్నటుల -ఈశ్వరసంబంధ మెనట్జి 

యు_త్తరతుణములోని జ్ఞానమునకు పూర్వమణమందుండు 

జ్డానా -వేచయుండదు. అపై క నచో (ఉ_త్తరజ్ఞానమునకు పూర్వ 

జ్డానా వేకు యవసర మెన్) సర్వజ్ఞానములు ద్వితియాదితు౯ా 

ములలో గృహితగ్రావాు లగుటవలన నప్రమలే శా వలని 

వచ్చును. 

మూ. స్యాదేతత్ . 

అనుప కారకం విషయస్య, తదియ మేతదిీయం 

. చ అ 
నాన ఛవితుమర్హత్యని ₹ వెహాత్. నచ త స్యెత్య 

యత వమాణమతి పసంగాత్. న నియతం తత్ర ప్రమాణమలి ప్రసంగాత్ వ 

తేద భిజ్ఞ మంత రేణ తదువకారకస్యోత్పత్రిః తథా 
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4 

కాంతిక కాషత్ . సే 
న్ా 

లె 

నభ్యువగమాత్ . అభ్యువగ మేవా కార్యత్వస్యా 

. జానముయొక్క. విషయనియమముకొజకు జ్ఞానము 
వలన గలిగాడు జ్ఞాతతయను నొకవిషయభర్శ ము నంగీకరింవ 
వలయును గడా! అది యెచ్చోటనుండునో యది దాని యుపా 
దానము. కనుక నీజ్ఞాతత యుపాదానజ్ఞానమువలనం గలు 

గునని చెప్పవలయును. అట్టు కానిచో “కార్యం ఉపాదాన 
గోచశా పరోతుజ్ఞానజన్యం కార్యత్వాత్. "అనెడి యను 

మానములో కార్యత్వరూవ హేతువు సాధ్యము లేని జ్ఞాతత 

యం దుండుటవలన వ్యభిచారి యగును. దీనిచే నీశ్వర 

జ్ఞానము నీస్టింపనందున నీళ్వరసిద్ధి లేకపోవలనీ వచ్చును. 

జ్జ 

ఈశ(రనీది లేదన్న చో వచ్చినయనిషప్టమందువా! వెద 
ము పర మేళ్వరో_కృము గాన వెదమున కస్రామాణ్యము సంభ 
వించును. కాన జ్ఞాతతాదూవధర్శ్మము విషయనియమముకొటు 
కంగీకరింసవలయును. అనుళంకకు సమాధానము. 

అ శ్రచ రిలే 

స్ఫభావనియమాభావాదుపకారో ఒపి దుర్భటః, 

నుఘటల్వేఒపి సత్యస్థైఒసతి కా గతిరన్యథా. 

చ జ nS వి కపాభావాత్తతై వ ఫలం నాన్యల్రైత్యస్యాపి 

నియమస్యానువన _త్తేః. స్నభావనియ మేన చోవ 

వత తశ్చాన నిషయవ్యవష్థ్రోపవ శ్తేః. అవళ్యం 
చై తదనుమంతవ్యం, అతితాడి విషయానురో 

థాత్. న హితత్ర జ్ఞానేన కించిత్కి_.9యతే ఇతి 

వ 
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శ్రక్ష్షమవగంతుం. అసక్యాత్ . నచ తద్దర్మ సౌ 

మాన్యాథారం కించిత్కి)య లలి యు క క 

తసైర్ణివ విషయత్వవ్యాప్పె సేం. 

తా. జ్ఞూనమువలనం గలిగాడు జ్ఞాత తారూపధర్శ ము 

విషయమందే “" యుండుగాని మరియొకచోేట సంభవింపదను 

టలో స్వభావనియవమము తక్క_ మరియొకటి "లెదు గాన 

స్వభావనియమమువలన నె విషయనియమముకూడ నువషవన్న 

వుగుచున్నది. కాన జత తారూవధర్యము నంగీకరింవవలసీన 

యనసరము లేదు. 

వ్రస్తుత మందుండిన యర్థమందు జ్ఞాతత యనుధర్మము 

వుట్టినను నష్ట్ట్వమెనవ స్తువునందు" జ్ఞాతత పుట్టుటకు పీలుబేదు. 

కావున దానికి (నష్టవ స్తు స్తువునకు జ్ఞానవిషయత్వ మనుపవన్నము 

గావలనీవచ్చును, జ్ఞానములో ేనతీతవ స్తువు భాసించినటుల 

యతీతవ స్తువునందలి “జాతికూడ భాసించును గాన నాజాతి 

యందే జ్ఞాతత పుట్టుననుట యుక్త కము గాదు. 

సలననంగా ! చేనియందు తత పుట్టునో యాజ్ఞాతత 

దానికే జ్ఞాన విషయత్వేము సంపాదించును గాని నష్టమైనఘటా 

దులకు డ్ఞూనవిషయత్వ మనుపపన్న ము గావలసీవచ్చు
ను. 

మూ. తాదాత్యాద్విశపస్యాపి సై నివ జ్ఞాత లెతి చేత్. 

తత్కిం చతమువా ఘు 'జ్ఞాయమానే రసోపి 

జ్ఞాయతే, ఆతాదాత్యాత్ . సుటాకారేణ జ్ఞ జాయ 

రవవాసౌరసః అతి చేత్ . అథ రసాకాళేణ ! క్రిం న 

జ్ఞాయతే. కేన రూవేణ జ్ఞాతతాఒనాథార కా 
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చేత్. న తరి వ _రమానసామాన్యజ్ఞా నె 

వ్యతిల = నానతా స్టా, లేనాకా రేణ ప్రాక 

ట్యాఒనా థార త్వాదితి. 

తా. ధర్మిధర్మముల శై క్యామునంగీక రించి ధర్మమందుం 

డెడిజ్ఞూతత ధరి యందులయాడ జ్ఞానవిషయత్వమును సంపాదించు 

నన్న చో ఫలగ్రాహియైన నేత్రమే ఫలతాదాత్మ్యము రసమం 
దుండుటవలన తద్రూపమైన రసమునుకూడ (గృ, హాంపవలనీ 

యుండును. నేత్రము ఫలము ఫలరూవముగా గ్రహించు 

టయే యనుభ్ సిద్ధము గాని రసరూపముగా గ్రహేంచుట 

యనుభ వసిద్ధము కాదు. గావున ధర్శిధర్మముల నై క్యముం 

జెవ్వుట యు_కృముగాదు. 

. రసరూవముగా జ్ఞాతత కాథారముగానందున నే త్రము 
వలనంగలీ్గెడి ఫల ప్రత్యక్షములో రసమునకు విషయతోము 

లేదనినచో జ్ఞాతతకూడ నష్టమైన వస్తువుయొక్కయు నుం 
దుండంబోవు వ వ స్తువుయొక్క_యు ు నాకారముగా లేనందున అకీ 
తాఒనాగతవస్తువులకు జ్ఞానవిషయత్యము  లేకపోవలసీ 

వచ్చును. జ్ఞానములో విషయనియమము స్వభావనియమము 

వలననే యువవన్న మగుచున్న ది. కొన విషయనియమము 

వొటుకు జ్లానజన్యమైన జ్ఞాతత నంగీకరింవవలనీన యవసరము 

లేదు. 

మూ. నను క్రియయా కర్మణి కించిత్క__ర్హవ్యమితి 
వ్యా _ప్తర _స్ఫ్థనుమానం. న, 

న అనైకాం త్యాదసిద్దేర్వా న చ లింగమిహ కియా, 

_ తమ్వ్వైళిష్ట్ర ప్ర కాళ త్వాన్నా ధ్యమానుభనో2ధిశే. 3 
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ఛాత్వర్థమాత్రాభిప్త్రాయేణ వ్ర యోగ సంయోా 

గాదిభి రవైశాంతాత్. న హి ళరసంయోే 

న గగనే కించిత్మ్రియతే. అంత్యశ బ్లాభివ్య క్యా 
వా. స్పందాభిస్తాయణానిద్ధైః. వాపారాఖల్రా 

యేణ శబ్బలిం గం ది యవ్యాపానైః వ్యఫిణా 

రాత్. న హి నేక వ్రమేయ కించిత్కి. 9 య లె, 

అవీతు ప్రమాత రేవ, ఫలాఖిప్రాయణాపి 

తథా. అ_న్హత నేనై వానై కాంతాత్ , అనవస్థా 
నాచ్చ. 

తా. క్ర యవలనపుట్టిన ఫలమున కాశ్రయ మైనది కర్త 

యనయడును. “ఘటం జానాతి” అనుస్థలమున ఘటము కర్త 
క్ష అల bl జీ 

యగుచున్న ది. జ్ఞూనమువలన జ్ఞాత తారూపధర్మము పుట్టని 

యెడల థాత్వర్థజ్ఞ్హన రూపమైన (క్రియాజన్యప లకాలీ కానం 

దున ఘటమునకు క రత మనుపపన్న మగును. కాన జ్ఞానము 

కియయగుటవలన కర యందుండెడి ధర్మమును పుట్టించును. 
(UU -ీ ఆశీ రు 

అనెడి యనునూనముచె జ్ఞాత తారూపధర్మ ము నంగీకరింవ 

వలనియుండును. 

క్రియయనంగా ఛాత్వర్థ మే మైనచో “ళ రేణ గగనం 

సంయున _క్రొ అనుస్థలమునందు శరకరణక మైన సంయోగ 

రూపథాత్న్షర్లమువలన గగనమం చేమియు పుట్లకుండుటవలన 
థి రు 

కర్మ యందుం జెడి ఫులజనకత్వరూపసాధ్యము లేని -పెనుదవా 

రించిన సంయూగమందు థాత్వర్థత్వరూప శ్రీయాత్వ మున్నది 

గాన వ్యభిచారము సంభవించును. 
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శ్రీ యయనంగా సూర్యుగ తిరూవమైన స్పందమనినచ్రాో 
నట్టి కి యాత్వము వత మైనజ్ఞానమందు లేకపోవ్రటంబట్టి 
స్వరాపా౭ సిద్ధి యనుదోవము సంభవించును. 

(క్రియ వ్యాపారరూవమెనచో శ బ్ల వ్యాపార మైన 
పదార్థస్మరమును లింగ వ్యాపారమైన వరామర్శయు ప్ర మాత్ర 
యందలీఫలమునకు కారణము గాని నిషయమందలీ ఫలము 
నకు కారణము కాజాలదు గాన వ్యభిచారము సంభవిం 
చును. కాంబట్టియె క్రియ ఫలరూపమని చెప్పుటకుకూడ వీలు 
లేదు. మరియు ఫలము మరియొక ధర్తమునుగూర్చి కారణ 
మైనచో నాధర్మముంగూడ ఫల మగుటవలన నాధర్శ రూప 
ఫలము మరియొకఫలమును పుట్టింవవలసీ యుండును. ' గాన 
నిట్టి యనవస్థ దీనికి సంభవించును. 

మూ. ఆళువినాళిధ ర్రాభిప్రాయేణ ద్విత్యాదిఖిరనియ 
మాత .ఆళు కార కాభిప్రాయేణ కర్మణ్యసిద్దేః, కర్మ 
కాళు కారకం జ్ఞానమి త్య్వవ హీ సాధ్యం. 
క_ర్పర్యాళు కారకత్వస్య కర్లోవకారక తేనా౭. 
వాస వ్చేః, శభ్రాదివ్యాపానై రేవానై కాంకాత్. 

తా. కర్మ నిష్ట్రధర్మ జనకత్వమును సాధ్యమునుగాం జేన్సి 
చతుర్థక ణావస్థాయిత్వమును హాతువుణా  నెంచినచో 
సాధ్యము లేని ద్విత్వాదికమందు హేతు వుండుటవలన వ్యిఫి 
చారరూపదోవము సంభవించును, కర నిష్ట ఫలజనకత్వమునే 
"వాతునుగాం చేసినచో నదియే సాధ్యరూప మగుటవలన 
సాథధ్యాఒవిశమరూప నిగ్గ హస్థానరూపదోషము వ్రసక్త 
మగును. క్రర్త యందుండెడి ఫలజనకత్వ మే _క్రియాత్వరూవ 
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వనినయెడల సాధ్యము లేని శబ్బవ్యాపారమైన పదార్లోపప్సితి 
యందును అనుమానవ్యాపార మైన వరా రయందును కర్ర 

యందుంజెడు శాబ్లబోధ యనుమితిరళూవ ఫలజనకతముం 

డును గాన వ్యఖచారము ప్ర వస _క్షమగును. 

కావున శ్రీయయగుటవలన జ్ఞానము కర ర నిష్టఫలజనక 

నును యనుమానముచే జ్షాతతారూపధర్ష మును సాధించుటక్షు, 

వీలు చే అధు. 

ర్త 
wg) 
db GA wy (౮ ర్త ER AX రీ ల్ Cl $y (ల © Gh వసి 

న య 
వ హి:----జ్ఞూతో యమ మర ఇతి సా 

శవ 

యథా హొ 

శ్లో. అర్థేనైవ విశేపో హి నిరాకారతయా ధియాం, 
తభా కి క్రియమైవ విశేపో హి వ్యవహాలేషు కర్ష్యణాం.ా 

కిం న పళ్ళని, ఘట, క్రియావట క్రి యేతివత్ 

కృతో ఘటం, క రిమ్యతే ఘట, ఇత్యాది. తశైవ 

గృవోణ, ఘటజానం వటజ్లాన మితివత్ జాతో 
క్ శే are By 

సులు క్షా ల జాయ వతి. 

తా. వై(జెప్పిన యనుమానముచె జ్ఞాతత సిద్ధింపక 

పోయినను “జ్హాతో ' ఒయమర్థల యను సామాన్యాను భవము 

వలనను “సారూత్కృతోఒయమర్థణ యను విశెపానుభ వము 
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ge నను జాతత యర్థమునకు వి 

చని చెప్పుటకు దలినుపడదు. 

శమూామై నీదించుచునే యున్న 

జ్ఞానము నీలాదిరాపవిషయముచే నీలజ్ఞానమని యెట్లు 

చెప్పంబడునో యటులనే జ్ఞానాదిరూవ క్రియ చేతను ఘటాది 
న రధ అ 6? య జ 
సకర్శ్య జ్ఞాతోఘటః యనుబుద్ధిచే వవహారింషబడును, 

నీమతమున “కృతో ఘట” “కరిప్యులె ఘట” ఇత్యాని 

వ్ర, తీతులలో ఫుటమందు కృతత వికేషణముగాక కృతియే విశే 

షణమెనట్లు “జాతో ఘుటకి” “జాయ తే” జా స్థలే” మున్నగు 

పశలీకులలోలనాడ జ్ఞానమే పశేషణ మగును గాని జ్ఞాతత 
పోవేషణము కాజాలదు. 

మూ, కథమసంబద్ధ యోర్థర్మ ధ రిభావళ్తతి చేత్ 

“ధ్వసో ఘటః” ఇతి యథా. వతదవీ కథమితి 

చేత్. నూనంధ్వంనేనాపి ఘళే కించిత్కిియలే 

వ్రతివ కుమధ్యవనీతోోనీ తన్ని రూవణాధీననిరూ 

వణో ధంసః స్వఖావా చేవ తదియళతికిముత్ర, 

సంబంఛాంత కేజే కోతి చేత్. వ వకృళలేవే వ్యవ మేవ, 

వలేన ఫలాఒ నాథార త్వాదర్థః కథం కతి 

నిర_స్తం. వినాశ్యవత్కా-రణ వ్యాపారవిషయ ల్వే 

న తదుపవ త్తేః. స్వాభావికఫ లనిరూవకత్వం చ 

తుల్యం. 

తా. “జాతో ఘటక” “జాయతే ఘటకి” అత రర 

తలలో అతీతజ్ఞానము, అనాగతజ్ఞానము (కలుగంచోయె 

కు 
వో 

లి GP 
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వర్త గ్రమానమైన ఘటమునకు సంబంధించనందున జ్ఞానఘట 

ములకు విశెనణ విశ శెహ్యభావ మెట్లు సంభ వించును ? Cr 

ఘట ఇత్యాది పృతితులలో నసంబడ్ధమైన ఘటమునకును, 
తన్నా శ మునకును విశేషణవిశే ఇమ్య భావ మెట్లో క జాతో 

ఘట౯ొ మున్నగు ప్ర తీతులలోలసాడ నకు యోచించునది. 

“ధ్యసా ఘటకి” యనుప్ర, తీతిలో ధషంసవలన మరియుక్ష 

ధర్మము ఘటమందుం బుట్టినచో శ అద్య స్తా సో ఘటకి” యనువ వశీ తేతిం 

గూడ నె ట్లువవన్న వ మగును ? z 

వ్ర త్రియోగి జ్ఞూనమువలన( డెలియం౭ద గిన ధ్వంస మరి. 

మయొకసంబంధము లేక స్వభావముచేతనె యెటుల ప్రతియోగి 

నిశేషణమగునో యటులనే విషయజ్ఞానము మేం. టెలిసికొనం 

దగిన జ్ఞానముకూడ స్వభావముచేతనే పూర పృతీతులలో 

విషయవిచేషణమై ఛానీంచును. 

జ్ఞానమువలన జ్హాతతారూపష మలము ఘటమందు: బుట్ట. 

ననినయెడ లోఘటం జానాతొయనుస్థలమందు ఘటమునకు జ్ఞాన 

కర్మత్వ మెట్లు? | క్రియాజన్యఫ లా క్రయ మైనదియే, కర్త 
యవిసచో వై యూహ సరియగునుగాని, ేఅత్రానం జానీ 

యాత్ ” మున్న గుస్థలములలో నాత్మ కట్టి శ్రియాజన్యఫలా 

శో యత్వము 'లేనుదున నట్లు చెప్పటకు వీలులేదు. ద్వితీ 

మహాంతరదము చేం చెప్పబడు శ్రీయాశారక మే కర్మ యని 

చెప్పవలయును. “సుటం జానాతి మున్న గుస సలనులందుూ 

జ్ఞైనమువలనం గ లిగెడి జ్ఞాతతా సఫలమును ఘుటమం దంగ 

క్ర రింపక పోయినను యిట్టికర రత మున్న ౦దున “ఘటం జానాతి” 
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యన్ముప్ర యోగ మువవన్న మగును. క [ 

నాళము వత యోగినిరూప్యమగునట్లు క వాస్టపారఫల 

'మైనజ్ఞానము విషయనిరూపస్య మగును. 

మూ. ననుజ్ఞాన మతిం ది యత్వాదసాథారణకార్యాను 
నేయం తథభా వె కథమనుమియీత, అ పతీతం 

చ కథం వ్యవహారపథ వువత ేదితి జ్ఞానవ్యవ 

వో రాన్య థానుపవత్త్య్యా జ్ఞాత తాక ల్పనం, తదపి 

సత్ . పరస్పరాశ్రయప్రసంగాత్ . జ్ఞాతత్రయా 
హీిజ్జూనమనుమిోాయేత,  జ్ఞాతేచ తద్వ వవ 
వారాన్యథానుపస త్తిః తాం జ్ఞావయేత్ . 

తా. జ్ఞాన మతింద్రియ మగుటవలన తత్కార్యముచే 
జ్ఞానము నూహింపవలయును. ఆ కార్యము లేనిచో జ్ఞానము 

నూహించుటకు వీలులేదు. ఘుటము అెలియంబడనవపుడు ఘట 
వ్యవవోరము "లేనటుల జ్ఞానముయొక్క_ జ్ఞానము లేనపుడు 

హై డై 

జ్ఞానవ్యవవహోరము లేకపోవలనసీ యుండును. జ్ఞానవ్యువహోర 
మునుబట్టియే అతీం డ్రి యజ్ఞానమువలన ధర్మమును కల్పింపనల 
యును. ఆధర్మ మే జ్ఞాతత యగుచున్నది. యని శంకించుటకు 

వలనువడ దు 

జాతతవలన జానజానము దానివలన జ్ఞానవవవోర 
వ అ ద i ఆః 

మును గటబ్టుచున్నది. జ్ఞాతత లేనిచో జ్ఞానవ్యవవోరమనువ 
వన్న మగును, గాన నీయనువవ త్తియే జ్ఞూతతాకల్చ్పక మగు 

చున్నది. ఇట్టి యనో[న్యాశ్రాయదోపము సంభ వించుచున్న ది, 

కాన నతిందడి యజ్ఞానమువలన జ్ఞాతతారూవధర కల్పనముం 
UU జా అ ఊరి 

జేయుటకు వీలు లేదు. 
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మూ. కుత శ్చజ్ఞనమతీం ద్ర యం! ఇం ద్రి యేణాఒ౬నువ 

లభ్యమానత్నాదితి చేత, న. అనుమానొవన్యా 

ద గ rt న్ ళా క 
నససాథాన్టి౬విళిప్ట తాత మ ఆనుపలద్ధిమ్నాత్తి వ 

న్యానేతు 'యోగ్యుతాఒవి ఎవి తాఒసౌా కథ 

మైంద్రియకోపలంభాఒభావం గమయేత్ .తదిగ 

శుక _ 9 ల ప. కొతు కథమలం ది యం జ్ఞానమితి. తథావిధ 

జాతతాఒనాశ యత్నాదితిచతి . న.ఆశ యా 
ద్ర Wy ల్సి 

య ౦౮ త్న ద అడు కళ a 5 

ఒసిద్దేః న్యవవో రాన్య థా౭నుపప్యక స్థన సద్ధ 

ఆశ య వ్రతిచేత్ . న. జానహాతునైె వ తదువ 
కా, డ్రా యు 

పత్తేః. తస్యాఒఒత్మ మనస్బం యోగాదిరూపస్య 

సల్వేపి సుష్కుప్తిదళాయా మర్ధన్యనవారాభా 

—a\( 

నే పాయి న్ ఖా ఒడ పోరా హహేతుత్వాత్ . అన్నథాజ్డూనన్వకా లెపి 

తుల్యత్వ్వాఆ . 

తా ఇంది, యమువలనం గలిగెడు పృత్ళ్థతుములో 

విషయము కానందున జ్ఞాన మతిం ద్రియమనియెడు ననుమా 

నము సరికాదు. అతీం ద్రియత్వే మనంగా నింద్రి, యమువలనం 

గలిెగెడి ప్ర త్యమాఒవిషయత్వ రూపమైనచో హహేతువుగూ+డ 

నిట్టిసాధ్యరూవ మగుటవలన సిద్ధసాఢన మనుదోషము సంభ 

వించును. ఇంద్రి యమువలనం గలౌడు జ్ఞానానుపలబ్దీవలన 

(జ్ఞాన, తయా భఖనమువలన ఇం, ద్రియజనో్యపలంభ భావ 

మును సాధించినయెడల జ్ఞూనమున కతింద్రియత్వము నిద్ధించు 

నని యాళంకించుటకు వీలులేదు. వలననంగా నట్టి యనువలబ్ధి 

వాన్న్నైవ మితి చెన్న, ఆావన్హాతృస్వ వ్యవ 
ద్ర 

i 
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యోగ్యమా ! అ యోగ్యమా ? అ యోగ్య మనినచో నడి 

యోగ్యమైన (ఐం ద్రైెయికమెను) ఉవలంభముయొక్క_ యభావ 

మును సాధించుటలో సమర్థము కాదు, అనువలబ్దీ, యోగ్య 

మైనచో దానిచే నభావమును సాధించినవుడు జ్ఞానమున కతీం 
ది యత మెట్లు నీద్రించును ? 
WU Mm @ 

సాయాత్మృతత కనా్మాశ్రయ మగుటవలన నలింద్రియత్వ 
ముండుననినచో, జ్ఞానమునకు ప్రత్యతవిషయత్వము లేనిచో 
జ్ఞానమే సిద్ధింపధు కాన నా శ్ర యా౭నిద్ధి వచ్చును జ్ఞానము 

సిద్ధంచనియెడ ల జ్లానవ్యవహార వమునువవన్న మగును. కాన 

జ్ఞానరూపాక్రయము నీద్ధించునని చెప్పుటకు వీలులేదు. జ్ఞాన 
వ్యవహారము  జ్ఞూనెహాతువువలననే యుపవన్న మగును గాన 
దానినిబట్టి యాశ్ర్రయము నీద్దింపదు. జ్ఞాన హాతువువలననే 
వ్యవహార మువపవన్నమగునని చెప్పినయెడల సుషు_ఫ్య్యవస్థ 

యందు జ్ఞాన హాతు వున్నను వ్యనవోరము  లేకపోన్రచుం 
దంగా జ్ఞాన హాతువ్రవలన నర్ధవ్యవహారము సిద్ధించునని 

చెప్పట యెట్లు పొసగును ? 

సుషు _ప్యువస్టయందు జ్ఞాన హేతువున్నను డానివలన 

జ్ఞానము పుట్టనందున జ్ఞానసామగ్ని యవుడు లేదని చెప్పవల 
యును. జ్ఞానసామ గి, యెదియా యదియే వావహారమును. 

సరయు నామ చున్నది సుషు _హ్రవస్థయందు డ్డ 

సామ లీ దు. కావున యర్థవ్యవవోరము సిద్ధింవకయున్న ది 

వ్యవహార సాధకముగా జానము నసీదింపనందోన నాశ యా౭_సీది 
are న ల @ 

రూపదోష మనివార్య మే యగును. 
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మా. స్త ర౭ణాన్య థానుపపల్యెతి చేత్. న తస్యాప్య 

సిద్ధః, అ_ప్పితావద్వ ర్థివహారనిమి త్తం కించిడితి 
5. క్రిమతేం? న స్యూకానతా జ్ఞ జ్ఞానం తదిత్ 

సిద్ద $e. తనై ఏ వాజనీద్ధేః. తథాపి" నియతేస్య 

కర్వుః వృవ్చ లేక _ర్భృధన్షైళైవ కేన చిత్స్రవృత్తి 

“పాతునా భవితవ్యమితి చేత్. ఆ _స్త్వీచ్చా 

వరద? నతు జ్ఞానం నైన కథం నియ 

తాధికర ణే ఉత్పద్య తామితి వేక్. న జానా 

భ్యుపగ మేపి తల్యత్వాత్ . స్వ పాతోః కుత 

న్చిదితి చేత్, తతవవ ఇచ్చా ఆసు కిం జ్ఞాన 
io 

కల్పన యుతి. 

eh Gi cdo 

తా. వూరషమం దనుభ వింపబడిన దాని జ్ఞానమునకే స్మరణ 

యని పేరు యా స్త రణనుబట్టి తత్కారణమై మైనజ్ఞానము సిద్ధించు 

నని చెప్పుటకు వీలులేదు. స స,రణకూడ జ్ఞానమగుటవలన నతిం 

ద్రియము. కాబట్టి రత్యారణమునుగా జ్ఞానమును సిద్ధింప 

శేయుటకు వీలుశేదు. యేదియూ యొక దానివలన వన్థివహార 

మువవన్న ముగుచుండ6గా వ్యవహారనిమి_ల్త తముగా జ్ఞానము 

సిద్ధింపవలయు ననునియమము లేదు. జ్ఞానమే సిద్ధంపనందున 

న్యవవరనమి శ్రమ జ్ఞానమని చెప్పుటకు వలనుపడదు గదా! 

కర్తకు, నియతవ స్తువునందుం గలిగెడిప పృవృ_క్తి ప పవృ తి త్రి 

జనక మైన క _ర్భృథధర్భ మువలన. నుత్సన్న మగును గాన నాక రృ 

ధర్మ మే జ్ఞాన మనరాదా ? యనినచి వో నట్లనుటకు వీలులేదు. 

అతీం ద్రి యమైన జ్ఞాన మనుటకంబు ప్రత్య త విషయమైన 

యిచ్చయే యాక ర్హృథర్మ మనుట యుక్తము. 

99 
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ఇచ్చకూడ వవ్ తవ నియతవిషయకమైన ధర్మ 

మగుటవలన సమానవిషయకమెన యాత్మ ధర్మ మువలనం బుట్టు 

ననెడి యనుమానముచే జ్ఞానము సద్ధించునని చెప్పుటకు సీలు 
లేదు. నియతవిషమయక ధర్శమైనజ్ఞానము సమానవిషయక 
మైన యాత్మధర్మ మువలనం బుట్టనందున వ్యభిచారి యగును, 
యేది యో "యొక దానివలన జ్ఞానము కలుగుననినచో నిచ్చ 
కూడ నక్ష యగును. కావున జ్లానక లన మనవసరము. 

మూ స్వాదేతత్ . ప్ర ప శాశమానే విల్వ తదుపాది 

త్చాదిరు వజాయతే, నతు సుషు _స్త్యవస్థాయా 

మవ ప్ర కాళమానేప్య ర్థ్ఞఇత్యనుభ వసిద్ధం. తత 

స్తువు తెలియయిడినయపుజే వుట్టుటవలనను సుషు 

బ్రచ్బాయాః కారణం విలశ్ణమేవ కించిత్సరి 

కల్పనీయం; యస్మి కొసత్ సుహ్యోపలతణమౌా దా 

సీర్థవర్ధనిపయమాత్త నో నివ ర్హతే ఇతి చేత్. 

హంతేవం సుమ్యూపని వృ ్తి త్తమనుభ వసిద్ధాం పతి 

జానానేన జ్ఞానమే వాపరోతమిష్యతే! ఆచేత 

యన్నేవ షి రా సుషు_ప్పృత్యుచ్య తే ; అచెతన్య 

నివృత్తిరవ హీ చై తన్యం జ్ఞానమితి. తథాచ 

'కాలాత్యయాపదిష్షో హాతుః. ఏతేన వుణికత్యా 

దితి నిర_స్టం. అవీచ. కిమిదం తుణికత్వం నామ? 
యద్యాశుతరవినాశిత్వం తదాఒనై కాంతికం, 

అశ కఠ ₹శావజ్ఞాయిత్వం, తదసిద్ధం ప్ర వమాణా 

శావాక్. 

తా. ఒకవ స్తువును స్వకరింపన లెన నెడి. యిచ్చ యావ 

షు_ష్టవస్థ సయం 



చతుర స్తబక ము. 451 

దేడియుం. డెలియఃబడనందున బేనిం బుట్టకపోవుటనుబట్రాయు 
నిచ్చాకారణముగా నొకదాని నంగీకరింపవలయును. యేది 

యున్న వుడు జెచానీన్యముండదో యదియే జ్ఞానమని వెవ్పెద 

మనినచో కెదానీన్యమనంగా జ్ఞాననివృత్తీ దానియొక్క 
యభావమే జ్ఞానము. ఒెడాసీన్యనివృ_త్తిని యనుఖ వించిన 

యవుడు జ్ఞానము ప్రత్యతీము గాన జ్ఞానమం దతంప్రైయత్వ 

ముండదు. కాన బరా రాషనుమానము బాధింపబడియెడిని. పర్లు 

తణికత్వము చే జ్ఞానమం దళం ది యతే(మును సాధించెడి 

యనుమానముకూాడ బాధింపంబడు చున్న ది. 

అతీం, దియముగాని యిచ్చయందు ఆళుతరవినాశిత్వ 

రూపక ణికత్యు ముండుటవలన (శీఘ్రముగా నశించుట రూప 

మైనత.ణికత్వ్యము) పూ క్యానుమానములో నాళుకరవినాశిత్వ 

ధాపకుణికతమును హౌాతునవును గాం చేసినచో న్యభిచార 

రూపదోపను సంభవించును. ప్రమాణము "లేనందున ఏక 

శణావస్థాయిత్వ (ఒకతణవుంబచే యుండుట) రూపకుణి 

కత ము జ్ఞైానరూపపతుమందు సిద్ధంపనందున అసిద్ధి యను 

పోవముకూడ సంభ వించును. 

మూ. నను స్ధాయి విజ్ఞానం యాద్భశ మర్థత.ణం గృహా 

దుత్పద్య లే, ద్వితీయేవీ కణే కం తాదృళ మేవ 

గృవ్లోతి ; అన్యాదృళం వా; నవా కమవీతి. న 

చఛథమః తస్య తణస్యాఒతీఠత్వాత్ . వ్రత్యవ్ 

జ్ఞానసస్య చ వ_ర్హమానాభత్యాత్ . న చాతిత 

మేవ వర్తమానాభత యోల్లీఖళత్సి భా?ంతత్వ 
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ద్రసంగాతీ . న ద్వితియః, విరమ్య వ్యాపారాఒ 

యోగాత్. పృథమతోోపి తథాభ్యుపగ మేఒ 

నాగతావేతణ వ్రసంగాత్ . న తృతీయ 

జ్హానత్వవో నెరితి మవో వృషియాః, 

తా. స్థిర మైనవిజ్ఞాన మేతణముతో. గూడినవ స్తువును 
(ప్ర హాంంచుచుం ఇ బుట్టునో “రండవ వతణమందులనాడ నావ స్తువునే 

గ హీంచునా ? లే మురియొక దానిని గృహించునా ? దేనిని 

గ్రేహింపకయుండునా ! వూరషతుణ మకీత మైనందున వూర 

నణముతోం ౧ గూడినవ స్తువు ది(తియతణమం దుండుట కుదు 

రదు. పృత్యమజ్ఞానము వ_ర్తమానవ స్తువునే గ్రహించును 

గాన పానము “పుట్టనవణములో నేవ స్తువును గృ గహించునో 

రెండసకుణమందున నావస్తు స్తువు లేనందున దానినే న్ హీంచునా? 

యనువతుము నరిగాదు. జ్ఞానము పుట్టినపుడు గ్రహించబడిన 

న స్తువె వ రమానకాలమం దున్నట్లుగా గృహాంపంబడు 

నన్న చో ₹ భౌ భాంతిరూప మగును. జ్ఞానము. పుట్టినమ సమం దేవస్తు 

వును విషయముగాం జేసికొనునో దానిని విడచి మరియొక ' 

దానిని విషయముగా బేనీఫొను ట సభావము కాదు. జ్ఞానము, 

కు ప్రథమతుణముననే ద్వితియాది శణవిశిష్ట్రమెనవ స్తువునే 

గ్రహించినచో ననాగత వస్తువ వ్రత్యతేవ్ర వసంగము 'రావలన్ీ 

పస్పును. కావున రెండవపకశ్షముకూడ సరిగాదు. 

"దేనిని us హాంపనిచో నిర్విషయక మగుటవలన జ్ఞానమే 

కాకపోవలసీవచ్చును. కాబట్టి మూండవవత ములనాడ్ సరికా 

జనవలయును. జ్ఞానము స్థిరమని చెప్పినచో నిట్టిదోహములు 
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సంభ వించును గాన శుణికమని చెప్పవలయునని మహో 

యులు వక్కా_ణంచిరి. 

మూ. తేదసత్. జ్ఞానం గృన్షోలత్యనై ర వార్థస్యా౭న 

భుష్ణుపగమాతీ . అపి తు తదేవ గృవాణమిత్య 

భ్యువగమః. తథా చ జ్ఞానం పృథ మేక ణకేయ 

మర్భమాలంబ్య జాతం, దిషతీయేఒ సి క్షణే తడా 

లంబనమేవ తన్న వెతి వ్రశ్నార్థః తత్ర తదా 

లంబన మేవ తదితి వరమార్థః. చదు భాం 

తత్వం, విపరీతానవగాహనాల్. తథాపి జయ 

నివృత్తే కథం జ్ఞ నానువృ_ర్తికి తదనువృత్తా 

వా కథం జ్లైయనివృ త్తింితి చేత్, కిమసిన్న 

నుపపన్నం, న ఘా జ్ఞానం అర్ద ర్ధ శ్చెత్యేకం తత్వ 

"మేకాయుస్కం వేతి, 

తా, జ్ఞానము గ్రుపించుననుటయు యసంగతము, 

గ్రహణరూపమే జ్ఞాన నము జ్ఞానము ప్రథమకుణమున చేనిని 

వీషయముగాం జేసికొనిపుశ్చైనో దితీయాదిక్షణములయందు? 

గూడ నావ స్తువిషయక మేనా 1 2 "లేక యన్యవ'స్తు సువిషమయకమా 

యని ప్రశ్నించిన 'బాగుండెడిది. వానిలో, పుట్టినముణమున, 

నేవ స్తువు విషయముగాం గలదియో న్వపీయా. దయణమందు? 

గూడ నావ స్తువిషయక మే యని చెప్పెడి మొదటిపతు మే 

యుచితను. ఉన్నవస్తువే భాసీంచుచున్నది గాన నది భ్రాంతి 

రూపమని 'చెవ్వుటకు వీలులేదు. (వై  పరీత్యానగాహీ కానం 

దున భ్రాంతి రూవములనాడ గాంజూలదు.) జ్ఞానము పుట్టిన 
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తణము నశొంచినను ఘటాదిరూపార్థములను విషయముగా 
బేనీికొనుచు జ్ఞానము భ్రాంతరూప మె యు త్రరకుణమం దుండు 

నని యభిప్రాయము. 

జయము నశించినపుడు జ్ఞానముయొక్క_ యనువృ_త్తియు, 
జ్ఞానానువృ_క్తియున్న వుడు జ్లేయనివృ_త్తియు నెటుల సంభ 
వించును ? అనియనుట సమంజనము కాదు. జ్ఞాన జైయములు 
రెండును భిన్న మగుటవలనను, సమానమైన యుత్ప త్తినాళము 
లు కలవి కాక పోనుటంబట్టియు శ్రేయనివృ త్తి త్రియైనను జ్ఞానాను 
వృత్తి యుండుటలో ననువవ _త్రియేమియు. గానరాదూో గాన, 

మూ. రని వా కణిక త కథమ వప పృతర్ణితుం 2 బత్ధేం? 

యథోచ్య లే, న స్ఫుప్రకాళం, వస్తుత్యా వర 

వస్తునత్ న చ జ్ఞూనాంతరగ్రాహ్యం, జాన 

యాగవద్వ నిపే.భేన సమాన కాలస్య తస్యాఒ 
కంట హాం పనన భఖావాత్ , గ్రావాక కా ల గ్రావ్యాస్యాఒతక త్వేన 

వర్తమానా భ త్యాఒనువవ ల్లేఏ గ్రాహ్యకాలే 

చ గ్రావాకస్యా౭నాగతత్వాదితి చేత్. నన్వేవం 
జ్ఞాతతాపీ న ప్రత్యమాస్యాత్, తుణికతాషత్ . 

కథం? ఇత్థం; న స్వవ, కాశా, నస్తుత్వాత్ . 

న జనక గ్రావోర్టి, అనాగతత్యాత్ . విరమ్యువ్యా 

పారాఒ యోగాచ్చ. న సమ సమయజ్రాన గా 
ళా ల 

హో, జ్ఞానజన కేంద్రియ సంబంథాఒనను భ 

వాత్. నచ తదు_త్తరజ్ఞాన గ్రావ్యూ, తదానీ 
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మతీత త్వాధదితి. తణీకత్వ మేవతస్యాః కుత్ర బ్రతి 

చేత్. త్వదుక్ష కయు రేవ, 

తా. “ఘటాదికమువ లె జ్ఞానముకూడ వ స్తువగుటవలన 

స్ప్మవ, కాళము కాదు” అనెడి యనువూనముచే జ్ఞానమున 

క్షప్రత్యయత్వము సంభవించును. ఒకేతుణమందు "రెండుజ్జాన 
ములు పుట్టుట యసంభవ మగుటవలన జాన మరియొక్క_జ్ఞాన 

ముచే నీజ్ఞానము క్ ధ్రత్యతు మగుననుట సంభవింపదు. రెండవ 

క్షణమందు పూర్వక్షూనము "లేనందున రెండవతణములోం 

బుట్టిన జానముచె శాం బూర్వవణికమందున్న జ్ఞానము గ్ర గ హాంవం 

బడుటకు దురదు. ఇళ్లే వ పృ స్తుతమందలి జ్ఞానముకూడో ఉత్తర 

తణమందుం బుక్టెడిజ్ఞానము చే గృహింపబడునని చెప్పుట 

సరి కాదు. 

వై రీతిని తణికతపత్మున జ్ఞానమున కతీం ద్రియత్వ 

మును నీద్ధింవం బె నెడి బొొద్ధమతము సరికాదు. 

జ్ఞానము తణికము కాయట్టి య వత్యవమై నచో 

ప ప్రత్యవమనియొడి జ్ఞ జాతతయును కుణికమే యగుటవలన జ్ఞా తత 

కునూ నతీం ది ద్రియత్యము రావలసీయుండును. వ స్తువగుటవలన 

జ్ఞాన మెట్లు సప “కాళము కాదో జ్ఞాతతకూడ వళ్ల స్వ, 

కము కాదు, జ్ఞాతతనుబుట్టించు జ్ఞాన కాలమున ముందు సట 

బోయెడి జ్ఞాతేతే లేనందున జనకజ్ఞానముచే గృహించునని 

ప్పుట కుదురదు. వూర్య్షజ్ఞానమే జ్ఞ జాతతను బట్టించి ద్వితి 

యాదితుకాములయందు గ్రోహొంచుననుటకూడ సరికాదు. బే 

సమయమందు జ్ఞానముచే 3 జ్ఞాతత గ కాంపంబడ దు. జ్ఞానమును 

బుట్టిం చెడు నిం ది ద్రియసంబంధిము స్షాతతయందు సంభ వింపదు. 
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జ్ఞాతతపుట్టిన యు_త్తరతణమందు జ్ఞాతత "లేనందున అప్పడు 
పుట్టినజ్ఞానముచే గ్రహింపయిడదు. జ్ఞానమునకు మణికత్య 
మెటులనో జ్ఞాతతకుంనాడ  తణికత్సు మళ్లే యంగీకరింవ 
వలయును. 

మూ. తథాహీ. యం తుణమా శ్రిత్టజాతా ; తతః 

వరమవీత మేవా శ్రయతే అన్యం వ్యాన వాక 

మవీతి. త తీ న ప్రథమః తస్య తదానీమ 

సత్యాత్ . న ద్వితీయం ఆ వ్రతి సంక్రమాత్ . 

వకతణావగాహిని చ జానే తదన్య తకా శయ 

జ్ఞాతతా ఫలకే న జ్రాంతత్వ వ్రసంగాత్ . రజ 

తావగాహిని పురోవ_ర్తివృ త్తి జ్ఞాతతా ఫలైవ. 

న చాన్యమపి యుణం జ్ఞానమవగాహాతే, తదానీం 

తస్యాఒసత్వాత్ . న తృతీయ, నిస్స ఏభావతా 

వ్రసంగాత్ . న వ్యూసౌ తదానీం తదియా౭ 

న్యదీ యా వెలి. 

తా, జ్ఞ నమువలన బుక్టైడిజ్ఞాతత యుతుణము నాళ 

యించిపుట్టునో తదు త్తరమందుంగాడ దానినే యా శ్రాయిం 

చునా? మరియొకదాని నా ల్ యించునా ? దేనిని యా శ్రోయిం 
వక యుండునా? ఉ_ త్తరతుణమందు వూర్షషకుణ ముండనందున 

దానినే యా శ్రయించునని చెవ్చుట వీలు లేదు. ముందుత్షణము 

నాశృయించిన జ్ఞాతత వూరగ్గికుణవిషయక మైన జ్ఞానమువలనం 
బుట్టినచో పురోవ_క్రియందుంజెడి జ్ఞాతతాజనకమైన రజత 

అల వ 5 నళ జ్ఞానమువలె భ్రాంతిరూపము కా లసివచ్చును. జ్ఞాతత కా శ్ర య 
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మైన యు_త్తరతు ణము జ్ఞ తతాజనక మైన జ్ఞాన కాలమందు తేక 

పోవుటంబట్ట యాజ్ఞానములో ను త్తరక&ణము విషయమగు 

ననుట యసంబద్దము. కావున ద్వితియవక్ష మంగీకరింప వలను 

పడదు. నిస్స ఖావత్వప్రసంగమువలననే జ్ఞాతత టేనినిగనాడ 
నాశ్రయింపదను మూ:ండవవతుముకూడ తరస్క_రింపంబడు 

చున్నది. తృతీయపత్ను మున జ్ఞాతత 'దేనినికూడ నా శ్ యింవని 

ముడల దీనియం దుండునా ? మరియొకదానియం దుండునా ? 

యనుటకే యవకాళము లేదు. 

మూ. ఆతీలేనాపీ తేనైవ త ణేనోవలథతీతాఒ౭నువ రతే 
గ్ర అత్య బ్రతి చేత్. వవం తర్ధి న_ర్హమానార్థతాప్ర, కా 

కస్ట న స్యాత్ . అన్యథా జ్ఞానస్యాపి తథాను 

వృల్తేః కో దోపు. న హీ వ్నర్త్వమానార్ల 
6/2౨ జావ థి 

క ప ఏంత ౯ గ ప్రకాశ సంబంధ మంత రేణ జ్ఞానస్యాఒన్యావ_ర్హ 

నూనావభాసతా నామ. అర్థనిర సేతు ప్ర కాళ 

నాఒనువృ త్తిమాల్రేణ తథాల్వే భూతభావివి 

పషయస్యావీ జ్ఞూనస్య తథాఒభావప్ర, సంగాత్ . 

అథ మాభూదయం దోవ ఇతి స్థూలవవ వర్త 
2 ఇ చ రో 0 మానః ప్రకా నా శ్రీయతే ఇత్యభ్యువగమః, 

తదా తద్దానస్యాఒప్ స వవ విషయపతి తస్యా 
స్త 

ఒవీన తణికత్వవింతి. 

తా. అతీతక్షణము తోం గూడినజ్ఞాతతయే ద్వితియాది 

శణములో ననువృ త్రి తీసికొని ప్రత్యవవుగు ననినయెడల 
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జ్ఞానమునకు విద్యమూనార్థ ప్ర కాళనసామర్థ్యము లేకపోవలనీ 
వచ్చును. అతీతతణముతోం గూడిన యర్థమునకు వ_ర్భమా 
నార్థత్వ మున్న చో జ్ఞానముకూడ ద్వితయాదిలతణములలో ని 
కనువృ_్తి యగునని చెప్పినయెడల నెట్టిదోషము సంభ 
వించును ? 

జ్ఞానమందుండెడి వ_రమానావభాసత యనంగా 

వస్తుతమందుంటడెడి యరముయొక్క_ వ కాళసంబంధము గాని 
మరియొకటి కాదు. జ్ఞాతత శణిక మగుటవలన పూర్వతణ 
ముతొోలనాడిన జ్ఞాతత, ది(తియతణమందు (అనంగా తద్దాన 

"కాలమందు నశించుటవలన జ్ఞాతతా పృత్యతుమునకు వర్త 

మానాభ తము సంభ వింపదు. జ్ఞాతత స్థూల కాలము నాశ 
యించుటవలన తణికము కానిచో జ్ఞానముయగూడ నారీతినే 

తుణికముకాదని 'చెప్పవలయును. వస్తువుయొక్క_ య వేక్ష లేక 
(వ, కాశానువృ_త్తిమా తృము చేతనే వ_ర్భమానాభత్నము జెప్పి 
నచో భూత భాతీవిషయక మైన జ్ఞూానముగూడ వర్తనూనావ 
భానత కలది కావలనీయుండును. కావున ద్వితియతణమందు 
జ్ఞాతతాసంబంధము లేనందున జ్ఞాత తా పృత్యతుముం గలుగు. 
టకు వీలులేదు. జ్ఞాతత స్థూలవ స్తువు నాళ యించుటవలన 
వ_్రమానానభాసత కలది యనినచో, జ్ఞాత తాజ్ఞానములోం 
గనాడ నట్టి స్టూలవ స్థువెే విషయమగుటవలన జ్ఞాత తాజ్ఞానము 
మాత్ర మెట్లు త.ణికమగును ? 
మూ. నను జ్ఞానమైం దియకం చేత్ విషయసంచారో 

న స్యాత్ . సంజాతసంబంధ త్యాత్ . నచ జిజ్ఞా 
సానియమాన్ని యమ, తస్యాః సంశయ వూర్వ 
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ధరి రి ణశ్చో సన్ని ధిమాత్రే, ర జ్ఞానే వజ సావేవణే 

వా ఉభయ ఛావ్యనవస్టానాదితి. తన్న. జాతతా 
థ్ స్త 

వేపి తుల్యత్వాత్ . తస్యాపి హి జ్జేయల్వే 

కర్చరంపనాజ్ఞానా౭ = పాఠాత్ జిజ్ఞానానియ 

మస్య చ తద్వదనుపవ ప్తె, న చేంద్రి యసంబంధ 

విచ్చేణాద్వి రామ బ్రతి యు క్షం, రక తృప్రాకట్యా 

ఒవ్యావనాతిీ . 

తా. జ్ఞానము మానస ప్రత్యమవిషయమైనచో మన 

స్పంయు క్ర ర్త సమవాయరూపసన్ని క్ష యెల్లప్పుడును జ్ఞ జానమం 

దుండుటవలన నెల్ల పుడును జ్ఞాన య్ 'క్యకుమే కలుగవలసీయుం. 

డును. సుఖదుఃఖాదులయొకా. వ్రత్యతము కలుగశపోవలసి 

నచ్చును.జ్ఞ జానవమం దీసన్నికర్ష యెల్ల ల్ల పుడునుండినను దానియొక్క... 

జిజ్ఞాస -శేనియెడల జ్ఞాన ప్రత్యతుము కలుగదనియు నాజిజ్ఞాస 

యుండునపుడు దానియొక్మె. పృత్యతుము కలుగుననియుం చెప్పి, 

జిజ్ఞాసకు వత్యవములోం బ్ర యోజక కత్వముం జెన్వుట పాడి 

గాదు. సొమాన్యముగం చెలియంబడి, వి వేనముగం. చెలియా 

బడని వ స్తువునంచే జిజ్ఞాస (తెలిసికొనుటకు నిచ్చ) బయలు 

చరును. అది సంశయ పూర్వక ము, ధర్నిజ్ఞానమున్నవుటే యట్టి 

సంశయము కలుగును. సామాన్యాకారముగ జ్ఞ జానానుభవము 

జిజ్ఞాసకం కు పూర ముండవ లెను. సామాన్యకారమైన జ్ఞ జానా 

నుభనము జిజ్ఞాస న వేథ్సీంవక సన్నికక్షమాాత్ర క మువలననే గలి. 

గినచో నది నిత్యమగుటపలన యెల్లపుడును గ్రహణపరంపరా 
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రూపమైన యనవస్థ సంభవించును. సామాన్యజ్ఞానానుభ వము 
జిజ్ఞాస నవేతీంచినచో జిజ్ఞాస సామాన్యజ్ఞానానుభ వము నే 
శ్రీంచును. సామాన్యజ్ఞానానుభవము మరల జిజ్ఞాస న వే 

శీంచును. ఈరీతిగ జిజ్ఞాస, పూర్వవూర్వజ్ఞూనా వేత కలదగుట 
వలన ననవస్థారూప ప్ర సంగము వచ్చును. కావున మానస 
వ ప్రత్యకుములో జిజ్ఞాసకునియామకత్యము చెప్పుటకు వీలు 
శేదు సన్ని కర్ష మా త్రమునశే క ప్ర యోజకత్వముం జెప్పినచో 
'సుఖదుఃఖాదచె వ ప్రత్యవేము లనుపపన్న ములు గావలన్వచ్చును, 

జ్ఞానమున నకు మనో గ్రావ్యాత్వ మెటుల సంభవించును ? 

జ్హాతతయందుం జెడి సన్ని కర్ష కూడ నెప్పుడు నుండెడి 
దగుటవలన దానియొక్క పృత్భత మే యెప్పుడును కలుగవలసీ 
యుండును. జిజ్ఞాస నియామకమనినచో. బూర్వమందుం జెవ్బ( 
"బడిన యనవస్థ 'యిక్క_డకూడ సంభవించును. అం ద్రైయసంబం 

ధథము చేనియప్రుడు జ్ఞాత తా వృత్యతము కలుగుటయును నితర 
మైన ఘటాదులతో నిం ది ద్రియసంబంధ మున్న పుడు ఘటాది 

(వ వ్రత్యవము కలుగుటయుస్తు సంభవించును. అని చెప్పుటకు 
వలనువడదు. చాహ్యావ స్తువులయందుం డెడి జ్ఞాత తావిషయ . 
ములో నిట్లు సంభ వించినను ఆత్మ యందుంజెడు “జ్ఞాతతయందు 

'మనస్పంబంధముయొక్క_ విచ్చేదము "లేదు కావున నెల్ల పుడు 
నాత్మజ్ఞాతత్యాప, వు త్యతు మే కలుగవలవీయుండును. 

'మూ. స్వభావతవవ కాచిదసావజిజ్ఞానీతావీ జ్ఞాయతే 
నతు సర్వేతి చేత్తుల్యం. హ్రైగుత్పన్నజ్జాతతా 

స రణజనిత జిజ్ఞాసః సమున్నీ వితనయ కః 'సంజ్ఞాత 

నసముత్చాదిత ప్రాకట్యం జిజ్ఞాసు రేవ ప్ర వతి ల టర 



చతుర్ధ స్తబక ము. 461 

పద్య లే ఇత్యతో' నాఒనవళ్థెతి చేత. (తుల్య 

మెకిత్ .) 

తా. ఒకానొక జ్ఞాతత జిజ్ఞూసితేము కాక పోయినను. 

సభావమువలన నే తెలియ(బడును' . అన్ని జ్ఞాతతలు నట్టు కావ 

వైప్పినయెడల జ్ఞ జానవతేములోంగాడ నళ్ల్లే కావలసీయుండును. 

ప్రార్వమందులోలిగిన జ్ఞతతయొక్క_ స్మ స రణవలనగవిగిన జిజ్ఞాస 

గలవురుషుంటే చతుస్సన్ని కర్ణ వలనలోలిగిన జ్ఞా జానమువలనం బుట్టి 

నట్టి యివ్వుడుం డెడి జ్ఞాతతను గ్రహించునని జెప్పినచో జ్ఞా జ్ఞాన 

సమమునంనాడ నిశ్లే కావలసీయుండును. (అనలా ఫూర్వ 

ముందు బుట్టి నజ్ఞా న ముయొక సృరణవలనం గలిగెడి జిజ్ఞాస. 

కలవాంచే చక్రుస్పన్ని కక్ష కర్షవలనం గలిగాడు వర్తమాన జ్ఞానమును 

గృహించుననని యర్థము. .) 

మూ. నను జ్ఞానం న సవికల్చక గ్రాహ్యం, తస్య నికి 

కల్పక వూర్వకశ్వాక్, నిర్విక ల్పక గృహతస్య 

తావత్కాలాఒనవస్థానాతి , తస్య తేనై వ వినా 

శాత. నాపి నిర్వ లక వేద్యం, తస్య సవికల్చ్ప 

కోన్నేయ ల్వేన తదభావే ప్ర మూాణాఖావాత్ . 

న చ సమవాయాభావవన్నిర్వికల్పక నిర పెతుసవి 

క ల్ప్చకగోచరత్వం జ్ఞానన్యేతి సాంప్రతం, తయో 

రి(కెషణాంశస స్య వ్రా ప్రాత హణాదనుమానాదివ త్త త్త 

నవవ శత్రేక వ ప్రకృతే కు జ్ఞాన త్వాదేరనుపలచ్టేర 

గృహీతవిశే దుణా ణా యాశ్చ బుద్ధెర్వి శేష్యానుప 

సం కృమాత్క_థ మేవం స్యాత్“ నం 
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తా సవికల్పక జ్ఞానము నిరికల్పక జ్ఞాన వూరగకము, నిర 
కల్పజ్ఞానముకం కు వూర్వముందుం జెడి ఘటజ్ఞానము దాని 
యొక్క నిర్విక ల్పజ్ఞానము చె ను_త్తరశ్ణమందు నశించును 
గాన ఘటజ్ఞనము సవికల్పకజ్ఞాన కాలమందు లేనందున ఘట 
జ్ఞానమునకు సవికల్పక గ్రావ్యూత్వ మెట్లు సద్ధించును 1 సవికల్బ 
కము లేనిచో నలెంద్రియమైన నిర్వికల్పకజ్ఞాన మూహించ్చు 
టకు వీలులేదు. కాన్రున నిర్వికల్పకజ్ఞాన ముండుటలో మ 
'యొకప్తమాణము లెనందున నిర్వికల్బక వ్రృత్యవవిష 
యత్వముకూడం జెప్పుటకు వీలులేదు. జ్ఞానమునకు సమవా 
యమువలె నభావమువలె నిర్వ్బికల్పకావేశ లేకయే సవికల్పక 
పృత్యతువిషయతము సంభవించునని చెప్పుటకు వీలులేదు. 
సనువాయా2 భావ రూపవి శేషణజ్ఞానముతోో గూడనసామ గి 
యున్నందున విశిష్ట ప త్యవ్ష, ముపవన్నమగును. ప్రత్యక్ష 
ములో జ్ఞానత్య రూావవిశెపణము గృహీతము గానందున్క 
గృహింహబడని జ్ఞానత రూవవిేషణముతోలసాడిన ఘట 
జ్ఞానము ప్రృత్యతవిషయ  మెట్లగునని యాళంకింప వలను 
పడదు, 

“మూ. ఉత్పన్న మాత, నైవ బాహ్యావిషయజ్ఞానస్యా 

ఒఒలోచనాత్ . తత_స్పత్పురస్పరం, పసృథమత 
వవ తజ్ఞాతియస్వ జ్ఞానాంరస్య వికల్పనాత్ . 

వంద్రియసన్నికర్ష స్య తశైవ విశేషణ గృహణ 

రతణసహకారిసంప్తిః. న్య _క్ష్యంతరసమ వేత 
మపీ హి సామాన్యం గృహీతం తదే వేత్యువ 
జ్య తే. అన్య థా౬నుమానాదివికల్పానామును 
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క్పాదప్కసంగకి తద్దతస్య . విశషణసా్థాఒ 

గ్రవాణాఆ , అన్యగతస్యా చానువయోగాత్ , 

కం లింగ గ హణసహకారిస్యాదితి. ఏతేన శబ్దాది 

వ తర ఇఖాక్షతమితి య ప్రత్యహం వ్యాఖ్యాంమిల, 
తా. మొదటితుణమున ఘటజ్ఞానము రెండవతుణమున 

ళ్ వ లయ 

దానియొక్క. నిర్విక ల్పక జ్ఞానము. అదియు జ్ఞానత్వరూపవి షణ 

జ్ఞానరూపము,. మూండవతుణమందు చత్షుస్పన్నికర్ష వలన మరి 

యొక ఘటజ్ఞానము. పూర్వమందు: బుట్టిన జ్ఞూనత్వరూపవి శెహూ 

జ్ఞానసహకృృతే మైన మనస్పన్న్నికర్ష వలన నీజ్ఞానమునకు “ఘటం 
39 అలో జస అల 

జ్ట్నామ్ యను చ త్యతు.విషయత్వోము సంభ వించును, తా 

నములో తద్దతవి శేషణజ్ఞాన మే కారణమని చెప్పి తృతియతణ 

మందు బుట్టి నజ్ఞాన మునకు సవికల్సక పెద్యత్వము సంభ వింప 

దనినచో పర్షతమందుండెడి వహ్ని మత్వరూపవి శేషణ 

జ్ఞానము పూర్వమందు "లేనందున వహ్నిమత్వమును గోచ 

రించిన “పరత వహ్ని మాన్ ” అను ననుమితికి విచ్చెదము 

సంభవించును. కావున సజూతీయమందుండెడి విశేహణజ్ఞానము 

వలన వ్రూరగ్టజ్ఞా నసజాతియ మైన జ్ఞానమునకు పృత్యతువిష 

యత మంగీక రింంవవలయును. ఈరీతినే వ్రథమత.ణమందుం గలి 

గిన గకారమందుండెడి గత్వరూవ విశేషణజ్ఞానముతోలనాడిన 

శ్రోత సమవాయ రూపసన్నికర్ష వలన వూర్వగకార సజాతీయ 

మైన మూండవతణమందు పుట్టిన గశారమునకశే ప్రత్యతత్వ 

మూహింవవలయును. 

మూ. స్వాదేతత్ . విషయనిరూప్యం హి జ్ఞానమిహ్య 

జే న బూ౬రీం ది యసక్షపరమాణా(దేః మనసా 
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వేదనమ_న్టీ న చాఒగృహీతేస్య విశేషణత్వం. 
న చ నిత్భపరోకు స్యా౭౬పరోో తు విశిష్ట్రబుద్ధివిష 

యత్వం, వ్యాఘాతాదితి. న, 

తా. జ్ఞాన మెల్లవుడును విషయముతోం గూడియుం 
డును. పరమాణ్యాదిక వుతీం ద్రి యమైనందున నది మనస్సుచేం 

గూడ దచెలియంబడ దు, “వపరమాణువును తెలిసికొనుచున్నా ను” 

అనెడి మానస ప్రత్యతము. గలుగుటకు వీలులేదు. నిత్య 

పరోతమైన పరమాణ్వాదిరూవవి శేషణప్రత్యతము లేనిచో, 
దానితో "(6 గాడినజ్ఞానమునకు మానస ప్రత్యత.త్వము సంభ 

వించదు. వరమా ణాషడికమునకు మానస వత్యతుత్వము నంగీక 

రించినచో పరమాణ్యాదికమున కతింద్రియత్వ వ్యాఘాతము 

వచ్చును. కావున జ్ఞాన మతింద్రి యమని చెప్పవలయును. కాని 

యిట్లు చెప్పుట యసంగతము. 
a) 

ఆ రా స్ప _ ౧ గాం వ మూ. బా బాం ద్రియ గ్రాహ్యన్యాఒ గ్రాహ్యూస్య వా 

వూర్షజ్ఞానోవనీతనై రివ మనసా వేదనాత్ . అన్య 

థాఒతీంద్రియస్త రణస్యాప్యనుత్ప త్తి వనం 

గాత్ . బ్రయాంస్తు విశేష సీక్ సతి తద్బ్చలా 

దేవ, అసతి తు తజ్జనిత వాసనాబలాత్ .న మైవం 
సతి స రణ మేతత్ ,అగృహీతజ్ఞానగోచర త్యాత్ . 

ర ఆ 

న చ విషయాంశే త_త్తథా స్యాదితి యుక్తం. 
అవచ్చేదక తయా ప్రాగవస్థావదవభాసనాత్ న 

ల 
గ ఆ సర ఆ 9 అధ్య అష కచ 

చ ప్రత్యభిజ్ఞానమవి గృహణస్క్మర రకా కారం, 

విరోథాత్ . ఆభ గ్రహణస్మ రణయోః క్రియతీ 

WS 
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సామగ్నీ ? అధికొఒర్థసన్ని కరో గ్రహణస్య, 

సంసార రమా త్ర తం: సన్నికర్షః స సృరణస్య. అథ 

గ్రృవాణల్వెవి కుతవతదపరోశూక్రారం?!. కార 

శాంతరనిర వేవే.ణ సంస్కా_ రాధిక సన్నికర్ష వ 

"లేం ది యేణ జనితత్యాత్ . 

తా. జ్ఞానవి శెషణమైనవ స్తువు బాహ్యాం ది ది యము 

వలన సభిగిన వ ప్రత్యమములో విషయ మైనను కాకమఘోయినను 

విశేషణజ్ఞాన మున్న చో దానితో (వి శేవణజ్ఞానముతోం 

గూడిన 'మనస్సునలన విషయముత్ో 6 గూడిన జ్ఞానముయొక్క_ 
ప్రత్యతేము సంభవించును. కాన పరమాణా సదిక కమును గోచ 

రరచినజ్ఞానమున్న చో, “వరమాణునును శెలిసికొనుచున్నా ను” 

అను మానస ప్ర తర్థక ముపపన్న మగును. సంస్కారముతోను 

విశేషణజ్ఞానముతో ను గూడినమనస్సు అతీం దియమైన వస్తు 

వును గృ గ హింసని చో నతీం ద్రియమైనవ స్తుస్మ రసమే ఫుట్టకపోవ 

లసివచ్చును. పూరి రో కృ కమన మనసువలన ననువ్నవసాయము 

(జ్ఞాన వ పృత్యతము స్మ స రణయుం గలిగినచో ననువ్యవసాయము 

నకు జ్ఞాన ప వ్రత్యతీమనియు స్మ స రణయనియు నామము లేరీతిగం 

గలిగననధా వి శెహూజ్ఞాన మున్న పుడు డానితోయహాడిన 

మనస్సు జ్ఞూనప ప్రత్యకుమును పుట్టించును. అదియే యనువ్యవ 

సాయ మనంబడును. విశేషణజ్ఞానము లేక దానివలన గలి 

డు సంస్కారముత్ “0గనాడిన “నునస్సునలనం గలిగినజ్ఞానము 

స్మృతి యనంబడును. అది పరోశుము. అనువ్యవసాయము 

ఫూర్యమందుండిన నిశేషణజ్ఞానములో విషయమైన వస్తువిష 

ఏ0 
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యక  మశఠుటవలన గృహీత Way గాన సతి యెల 

కాగనాడదని శంకించుటకు వీలులేదు. స స్టృతిలో వూర్వమందు 

గృహీతమైనవ స్తున్ర లే భాసీంచును. 'అనువ్యవసాయములో 
భానించెడువిషయము ఫపూర్వగృహిత మైనను పూర్వమందు 
గృహీతము కాని జ్ఞానము దినిలో విషయమగును. అగ్భహీత 

జ్ఞానవిషయక మగసటవలన దీనిని సృ ృతిరూపముగం జేర్కొను 
టకు వీలులేదు. జ్ఞానముగృహీతే మైనందున ఆజ్ఞానభాగ 
ములో ననుభవరూపమైనను జ్ఞానవిశ శేషణ మైన యర్థము 
వూర్వమందు గృహీతమైనందున "ఆయర్థము నిషయమూలో 
స్మరణరూవము యేల కాంాడదు ? 

స్రాగవస్థా స్మరణతోంసాడిన చతురిం ద్రియమువలనం 
గలిగాడి “అదియే " యిది యనెడి (సవవాయం ప్రత్య 
భిజ్ఞలో ప్రాగవజ్ఞావిషమయక మై సృరణరూవము గాక చక్షు 
స్పంయు క్ర క్రై గో విశేషణతారూప పసన్నికర్ష వలన యెటుల భఛానీం 

చునో యటులనే ని శేషణజ్ఞానముతోం గూడినమనస్సువలనం 
గలిగెడు “సుటం జానామి” యను యనువ్యవసాయములో 
మనస్పంయు క్ష క సమవెత విశేషణతారూవసన్ని కర్ష ర వలన జ్ఞాన 
మందు ఘటాదిరూపార్థము విశేషణముగా భానించును. దాని 
విషయమున స స, రణరూప మని చెప్పుటకు వీలులేదు. 

స్మృతిత్యానుభవత్వములు రెండును పరస్పరము విరు 
ద్ధము లగుటవలన “సన వవాఒయర” అను ప సృత్యభిజ్ఞ. 
తెక్యాంశయందు (నాండే అనుతచ గృబ్టార్రముయొక. భాగ 
మందు స్మరణ యనియు ఇదంత్యాంళ యందు (వీండు అనియెడు 
ఇదం శబ్ద భాగమందు) అనుభ వమనియు. జెప్పుటకు వీలులేదు 



చతుర్థ స్తబక ము. $67 

గదా? ఈ పృత్యభిజ్ఞ సంస్కారమువలనం గలుగుటవలన స్కృ 

రూప మేల కాయూడదు? 

సంస్కారమా త్రమువలనం గలిగెడుజ్ఞాన మె స్ట న 

యనంబడును. _ప్రత్యభిజ్ఞ సంస్కా-రముకంళు _ భిన్నమైన 

యిం,ది యసన్నికర్ష నపేకీంచినందున నిడి స,రణరూాపము 
Ww వె స్మ 

గాదు. సంస్కారమువలనం గలుగుటచే స్ఫృతి యెట్లు వరో 

తమో యటులనే సృత్యభిజ్ఞ వరోతు మేల కాశవాడదు ? 

లింగ శ బ్లాదుల నవేఖీంపక సంస్కా_రముతోయహాడిన 

యింది యసన్ని కర్ష మున బుట్టుటవలన పృత్యఫజ్ఞ యహసరో 

క్షమే యననలయును, 

మూ. అథ కస్పన్నికర్ష క 5? జ్ఞానఏవ సంయు_క్లసమ 

వాయః, తద నైన సంయు కృసమ 'వేతని శేసణత్వ 
ళ్ 

మితి, మనసో నరజేతస్య బహి రారాపా అంధ 

బధి రాద్యభావ ప్ర, మ,సంగ పతి చేత్. జ్ఞనావ చ చ్చ 

దకం ప సతి నాయం దోహ్కున చ జ్డానా వేశక్షుయా 

బహిరిత్వ స్స్, నావీ తద్విషయా వేశుయా నిర 

"వేశుత్వం, తసైరవ జ్ఞూనస్యా పేకుణాత్ . తదాపి 

జ్ఞానం పృత్యతుమిత్యే త్ర కిం వమాణం ? 

వత్యత మేవ యదసూ తృయతీ , “జ్ఞానవిక 

ల్వానాం భావాఒభావసం వేదనాద థ్యాత్మ మితి. 

తా, అనువ్యవసాయములో జ్ఞా జానమున్సు దానియందు 

విశేషణమెన యర్థమును యెట్టిసన్ని కర్ష వలన భాసీంచును? 

మనస్సంయు క్ష క్త సమవాయరూపసన్ని కర్ష వలన జ్ఞానమును, మన 
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స్పంయు_క్త సమ వేతవిశేషణతారూవ సన్నికర్ష వలన యర్థమును 

భానీంచును. ఇ్రతరనిరవేశు మైన మనస్పంయు క్ష క్ర సమవేరవస్వే 

ఇఆఅతాభమూవు సన్నికర్ష వలన బాహ్యార్థము ప్రత్యవములో 

భానీంచినచో గుడ్డివానికి “రూపమును చూచుచున్నాను 
అనియు, చెనిటివానికి “శబ్దమును వినుచున్నాను” అనియు 
ననెడి యనువ్యవసాయ మేల కలుగంగాడదు ? 

మనస్సువలనం గలిగాడి బావ్యార్థజ్ఞాన వ, త్యతీము 

దా వ్యాంద్రి, ది యమువలనం గలిగాడు వ్యవసా యజ్ఞనసహాకృత్ర 

మైన మనస్సువలననే కలుగును. అంధునకు చతురిం ద్రీయము 
నం గలిగాడు రూవప్రత్యవమును, చెవిటివానికి శోకం 

ద్రయమునలనః గపిగెడు శొబ్బ పృత్యతమును, మనస్సునకు 

సవాకారి గావున మనస్సువలన గలుగు ఫూరోర క్షమెన 

యనువ్యవసాయము కలుగుటకు వీలులేదు గావున నంధబగధ్గి 

రాదివ్యవస్థ యువవన్న మగును. 

జ్ఞానము వ్రత్యతమనుటలో. బమాణ మేమి? 

జానామి యనెడు మానస వ వ్రత్యవమే జ్ఞానప వ్రళ్యవత్వ 
ములో. బ్రమాణము. కావ్రననే సూ త్ర కారులు “ఛావవి 
కల్పానాం ప్ల జ్ఞానవికల్పానాం భా వా భావ పం వేదనా ద థ్యాత్మ 

మితి అని సొత్రుంచిం. జ్ఞూనవి సవములైన వ్రత్యమాదుల 

యొక్క అ ర్వ నా _స్పిత్వములు ' “అ స్టిమే ప పృత్యతుంజ్ఞానం” 

నా స్టీమే ప ప్రత్యతంజ్ఞానం” ఇత్యాదయావవలు గా నాత్మ 

చేతను మనస్సు చేతనుం డెలినికొనబడుచున్న వి. అని వై 

సూత్రార్థము. 
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మూ. నను నేశ్వరజ్ఞానం ప్రమా, నిత్య తేషనాఫల 
తాత. నావ్ వమాణం, అకారణత్యాత్ . 

ఏవచ క పమా। N అత వ న తదా శోయః వ్రమాతేత్తి, ఉచ్యతే. 

శ్లో. మితిన్సమ్యక్చరిచ్చి_క్రిస్తద్వత్తా చ ప్రమాతృతా, 
తదయోగవ్యవచ్చదః ప్రామాణ్యం గౌతమే మ శే౫ 

సమి-చీనో హ్యానుభ వః ప్ర మేతి వ్యవస్థితం, 
తథా చ నిత్య తేన వి శషణమనర్థకం నిత్యాను 

5 Cee భ్ వసి్ధె" తద్వ్యవ చ్చేదస్యాఒనిష్టళ్వాత్ 

అసెర్ట" చ వ్యవ చ్చేద్యా౬ భా వాత్ . 

తా. -ఈళ్వరునకుం డెడిజ్ఞానము నిత్సమగుటం చేసీ 

కార్యరూపము కానందున (జన్యము కానందున) ద్రమయగు 

టకు వీలులేదు. వ్యాపారము "లేనందున కరణత్వము సంభ 

వింపదు. కావున వమాణరూపముగూడం. గాజాలదు. -ఈశ్వ 

రుడు ప్రృమ కాశ్ళయము కాక పోవుటంబట్టి వ్రమాత యను 

టకుంగనాడ వీలువేదు. 

వ్ర మాత్వ మనంగా నిత్యానిత్యజ్ఞానములయందుం జెడి 

యథార్థానుభ వత్వము, -ఈశ్వరునియొక్క_ జ్ఞానము వమా 

లతణముతోం గూడుటచే వమ యగును. ప్రమాతృత్వ 

మనగా, వమాశ్రయత్వమె గాన్కి ప్ర మాకారణత్వము 

కాదు. కావున నీశ్ళరుడు ప్రమాత యని చెప్పవచ్చును. 

వమాకరణత్వరూపస్రామాణ్య మిచ్చో వివతీతము కాదు. 
,వ మాఒ యోగవ్యవ చేద రూవస్రామాణ్య మే గెతమసమ్తు 
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తము. అట్టిప్రామాణ్య మిోాశ్యారునియం దుండుటవలన్త నీళ్ళ 

నుండు వమాణము కావచ్చును. నిత్వమైన యనుభవమ్సు 

గూడ వమ యగుటవలన పృమాలకతుణములో కార్యత్వ 

రూవవి శేషణము నంగీకరింషవలసీన యవసరము లేదు. 

మూ. న చేదమనుమూనం, ఆశ్ర యాసిద్ధి బాధ యో 

రన్యత రాక్రాంతత్వాత్ , న తత్ప్రమాకరణమితి 
త్విష్యత ఏవ, పృమయా నసంబంఛా౭.భా వాత్. 

తదాళ యస్య తు వ్రమాతృత్వ మేత దెవ, 

యతు తత్పమవాయ,, కారక ల్వే సతితి తు విశే 

షణం పూర్వవన్ని రర్భకమనుసం ధేయం యచద్వ్యేన 

మా ప్పసామాణ్యాదితి సూత విరోధకి లేన 

హీళ్వరస్య ప్రామాణ్యం వతిపాద్యతె, నతు 
వమాతృత్వమితి చేత్ . న. 

తా. ఈళ్వరజ్లూనము కార్యరూపము కాకపోవ్రుటవలన 
గగనాదులవలె ప్రమకాదనెడి యనుమానము ఆశ్రయాఒ 

సిద్ధి బాధరూపమైెన దోషములలో నదియా యొకదోష 
ముతో గూడికొని యుండుటవలన సరికాదు. ఈశ్వర 
జ్ఞానము ఒశకానొకదానినిి వ్యాపారము గాం చేసికొని, 

వమలోం గారణము కాక పోనుటవలనం యై మాకరణత్వము 

లేదనుట సమంజసము. వమ శా శ్రయమగుటనలనం బ్రమా 

తృత్వము సంభవించును. కారణత్వఘటిత మైనది వమా 

తృత్వము "కాదు. గావున నీళశ్వరునకుం బ్ర మాతృత్వము సంభ 

వించును. -ఈశ్వ్వ్యరుండు వమాణముకానిచో నీశ్వరునకుం 

బ్రామాణ్యమును బోధింవెడు. - “తత్పామాణ్యమాప్ప 
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ప్రామాణ్యాాత్ "” అనుసూత్ర్తమునకు _ విరోధమువచ్చును, 
ఆసూ త్ర ముచే నీళశ్వరునకు స్రామాణ్యము చెప్పబడుచున్నది 
గాని సృమాతృత్వము చెప్పయబడుట లేదు. ఈశ రుడు పమ 

కాశ్రృయుం డగుటవలన వ్రమాతే యని వ్యవహరింపంబడును. 

ప్రమతో ఆసంబంధము లేమిం చేసీ -ఈశ్వరుండు వమాసం 

బంధి మైనందునం బ్రైమాణమనిగూడ వ్యవహరింపయబడును. 

కావున పృమయందు కార్యత్వరూపవి శేవణ ముండవలనిన 

యవసరము లేదు. 

మూ, స్వాదేతత్ , వ్రమాయతే అనేనేతి వమాణం, 

పృమిణోతితి, పృమాకెతి కారక శబ్దత(మన 

యాః తథా చ కథమకారకమర్థ వ్రతిచేత్ . న 
గ వదం స త పై 
ఏతస్వ వ్యుత్ప _త్తిమా త్ర నిమి_త్తతాాతి . పృవృ 

త్తినిమిత్తం తు యథోపదర్శితమేవ, వ్యవస్థాప 

నాత్. అన్యథా అస్త దాదిషు న ప్రమాతృత్వ 

వ్యవపహోరః స్యాత్ సర్వత్ర స్వాతంర్ర్యా 

భావాత్ . కారకవ్యవహార_స్త్వన్య త్ర, యద్య 

స్యన్యనిమి_త్తకో వి, తథావీహో క్షనిమి త్ప్సవివతు, 

మె వతి. 

తా. వ్యుత్చత్తిబలమువలన ప్ర మాణళబ్దము చె ప్రమా 

కరణమును (వమాతృళబ్దముచె వ్రమాక_ర్తయును చెప్పబడు 

చున్నది. -ఈళ్వరునియందు వమాకరణత్వము పమాక_ర్త్భృ 

తము ఉభయమును చేకపోవుటవలన నీశ్వరుండు ప్రమాణ 

మనిగాని పృమాత యనిగాని చెప్పుటకు వీలులేదు. వెనుకటి 

వ్యుత్పత్తులవలన యిట్టేయర్థ్యములు లభించినను వ్రమాసంబంధ 
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రూవనిమి _తృమునుబట్టి వ్ర మాణమని యు వమా శ్ర యత 

రూవనిమి_త్తమునుబట్టి పృమాతే యనియు నీళ్వరుండు వ్యవ 

పహారింపంబడును. 

మూ, వవంత శ్రీ పంచమ వమాణాభ్యువగ మేఒపనీ 

ద్ఞాంతకిన హితత్ప్రత్యతేమనుమానమాగ మో 

వా, అనింద్రియ, లింగ, శోబ్ల, కరణత్వాత్ . న, 

సాయాత్యారి ప్రమావ త్తే తయా వ్రత్యమాంత 

ర్భావాత . బ్రింద్ది ది త. ర్షోక్పన్నత్వస్య 

చ లౌకికమా,త త్రవిషయక్వోక్ . 

తా. వ మాసంబంధమునుబట్టి యిీాళ్వరునియందు 

ప ప్రమాణత్వము స్వేకరించిన+ చో నీశ్వారుండు పంచమ ప వ్ర మా 

ణము కావలనీయుండును. అక్సైనచో గోవ ప్రత్యమోనుమానోప 
మాన శ బ్దాః ప్ర మాగణాని” తనెడునూ త్త మునకు విరోధము 

సంభ వించును. సూత్ర క్త వ్ర మాణములలో నెచే నొక 

దానియం దీశ్వురున కంక ర్యావముం జెప్పరాదా? యనినచో 

నిం దియరూపము కాకపోవుటవలన ప పృత్యతుములోను, లింగ 

(హాతు రూపము కాకపోనుటవలన ో యనుమానములోను, 

శ_క్రిజానములోం గరణము కాకపోవుటవలన నుపమానము 

లోను ళబ్బరూపము కాకపోవుటవలన శబ్బములోను, అంత 

ర్మావమును జెవ్చుటకు వీలులేదు. ఈవై నాబ్దు పృమాణముల 

కంకు విలత.ణమైన యీాళ్వరరూవ ప్రమాణము నంగీక రించిన 

యెడల నవను సిద్ధాంతము వచ్చునని యాళ ౦కింవం బనిలేదు. 

సామా త్మ్యా_ర రూపమైన ప్రమాసంబంధ మిరాశ్ (రుని 

యందు సంభవించును గాన "ప్రత్యతవ్రమాణములో నే 
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యంత ర్భావమును బొందును. కావున సూ త్ర విరోధము సంభ 

వించుననిగాని యవసిధాంత మగుననిగాని సంచేహింప నవ 
సము లెదు త సబంద్ధిమైన ప్రమ ప్రత్యతరూప 
మైన న ఇ స్దమనం న ఫ్రం ద్రైయార్థ సన్ని కర్షి త్పన్నం 
జైనం ప్రత్యమం” అనెడు సూ త్రవిరోధము వచ్చునని 

శంకింపం బనిలేదు ఆనూ శత్రేములోం. జెప్పయడిన వ్ర త్యకు 

లకీణము లౌకిక పృత్యవము నుద్దశించియే కాని యీళ్వన 
వ్రత్యవము నుద్దేశించి కాకపోవ్రటవలన సూత్ర విరోధము 
కాజాలదు. 

మూ. స్వా దేతతి . తథావీళ్వరజ్ఞానం న ప్రనూ, వివ 
ర్యయ'త్వాతి యదా ఖ ల్వేతదస్త దాదివిభ్రమా 

నాలంబతె, తదైతస్య విషయమస్పృళతః న 
జ్లానావగాహనసంభవ ఇతి తేదర్గోో ప్యాలంబన 

మభ్యు సేయం, తథా చ తదపి వివర్యయ, విప 

రీతార్ధాఒఒలంబనత్వాత్. . తదనవగాహనేవా 

సృ దాదేక్టి భ్ర మానవిదుప_స్టదుపశ మాయో వ 

దెశానామసర్షజ్ఞ త్వపూర్వకత్వమితి. న. 

తా. అస దాదులయొక్కె_ భ్రమ విషయకమగుటవలన 

సీశ్వరజ్ఞానముకూడ భ్రమయే యగునుగాని ప్రమయని చెప్పు 
టకు వీలులేదు. -ఈళ్వారజ్ఞూనము భ్రమవిషయక మగునపుడు 
భ్రనువిషయముకూడ దానిలో భానించునని యంగీకరింపవల 

యును, విపరితార్థ విషయక మగుటవలన ఆస్త్మ దాదులయొక్క. 

జాన మేరీతిగ భ్రమ యగుచున్నదో యటులనే యీశ్వర 



474 న్యాయకుసుమాంజలి 

జ్ఞానముకూడ _ (నట్టిదె యగుటనలన) విపరితార్థవిషయక్ష 
నుగుటవలన నీళ్వరజ్ఞానము ఖా భాంతిరూవ మగును. 

-ఈళ్వురుండు మనయందలి ఛ్ మను గు ర్జెరుగనియెడల 

అసర్వజ్ఞుండు గాన మనయొక్క భ హను నివ_రింప చేయుట 

కొర కాయనయొక్క యువదేశోము అసర్వజ్ఞ వూర్వకము 
కావలనివచ్చును. కాన నీశ్వరజ్ఞానముకూడ నస సృ దాదిభ్రను 

లను గోచరించుటవలన ్రాంతిరూసమని యాకొంకింప పేలు 
"లేదు. 

“ఇ 9 బగ “ | మూ. విభృ్యమన్యాఒప్రామా భవి తద్విషయస్య తత్వ 

ముల్లి ఖత; అభ్రాంతత్వాత్ , అన్యథా (భ్రాంతి 

సము చ్చెద ప్ర ప సంగ పృమాణాభావాత్ , తథా 

ప్యారో వి తాన్థావచ్చిన్న జ్ఞానావలంబన త్వేనకథం 

నృ భ్రాంతత్వమితి చేన్న, యత్ య తనా గీ 

త, తస్యావగతిరితి థ్రాంత్యర్థత్వాత . వతదా 

లంబనస్య చె వముప్లిఖితః సర్వత్ర, త యథార్థ 

త్యాత్ . నహీ న తద్రజితం, నాపీ తళ 
లో 

ఒసత్ నావి తత్రావగతమ్తి. 

తా. ముత్యపుచిప్పయందు (యందలి ఇది వెండి “యను 
జ్ఞానము | రజితతగము లే లని ముత్యవుచిప్పయందు, రజితతగమును 
గోచరించుటవలన నది భ్రమరూప మగును. ఇట్టి భ్రమయం 
దుంజెడు బ్రమత్వ మనలా  రజతత్వాభానవచ్చు శ క్స్ నిష్ట 

వేష ప్యతానిరూవి పిత రజతత్వ నిష్ట స్థ ప్రకార తాకత్వరూప మై మైనది, 
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ఇట్టిభ, ముత్యమును పురస్క_రించుకొనియే భ్రమ యీశ్యరజ్ఞూన 
నులో విషయ మగును, అక్హ్రజ్షానము తచ్చూన్యే తదవగాహా. 

శాకపోవుటవలన ప్ర ప మాత తక మే యగును. భ్రమను గోవ 

రించినజ్ఞనము శ్ మరూవమైనచో ఛ్ మను సాధింవెడి వ మా 

తృప, తీతి కక సోనుటవలన ్రామిద్ధియే శేకపోవలని 
వచ్చును వూరో్యో క్త స్తదీతిగా కదభావవన్నిష్ట విశేష్యతానిరూ. 

వీత తన్నిష్ట్రప, కారతాకత్య రూవ్థభ్ర మత్వమును వృురస్కరించు 

కని భ్రమను సోచరించినందున ఈశ్వరజ్ఞానము సర్వాంళము. 

లనుబట్టి వమాత్మకమే గాని బ్రమరూవము గాదు. ఇట్టి, 

వమాసంబంధ మునుబట్టి యిీాళ్యరుండు (వమాణమని వ్యవహ 

రింవంబడును. ఇట్ట వమాణభూతమైన యిీళ్య్వరుని చెం జెప్ప 

బడిన వేదము పృమాణమని శెలిసికొనవలయును, 

శో సామౌత్కారిణి నిత్యయోగిని పరద్వాఠానవేత్యు స్థితౌ 

భూతాక్టానుభవే నివిష్టనిఖిలప్రస్తానివస్తు క్రముః, 
లేళాదృష్టి నిమి త్తదృష్టి విగమ వ్ర శ్ర వ్థశంకాతుమః 
శంకోనే మకలంకిభిః కినముపేరె సనే పమాణం శివః. ౬. 

ది వ ST WY 

ద్పెతి చతుర్థ _స్తబకః. 

CT me] 

తా. వత్యవ్ మెనట్టియు, నిత్య మైనట్టియు చక్షు రాది. 

వ్రమాణముల న వేశ్రీంపనట్ట్రియు య థార్ధానుభ వమందు. 
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విషయమైన _ నిఖిలపదార్థములయొక్క_ సంబంధము ౫ 

నట్టియు, స్వల్పమైన (లేక్కువదై ను మోహమే న్ని స్త 

గంగల రాగ బ్వేహోదికము పోవుటచే. నళింవబడ్తి్య నే 

ప్రామాణ్యమందలి శంక గభిగినట్టి పరమకివుయే పృమాణన్ను 

అట్టిశివునివిషయ మై యవా ప్రామాణ్యక ంకారూవకల్తు ములత్రో, 

గూడిన పాపండాదుల యోవసర మేమి గలదు? 

చతుర్ధ _స్రబకము సవా పము, 

5 పరదేవతా తార్పణమ స్తు సు. 



మూ. నన్వీశ్వ ర ప్ర, పు మాణోపవతా సత్యాంసర్వ మేతే 

దేవం ౦ స్యాత్ తదేవతు న పశ్యాను ఇతి చేత్. 

న హ్యేష స్థాణోరపరాధో య దేనమందో 
న ప వతి. 

తథా హావ 

శ్లో. కార్యా యోజనధ్యృత్యాచెః 
పదాత ప్రత ియతశ్రు లేసి 

వాక్యాత సంఖ్యావిశేపాచ్చ 

సాధ్యో విశ్వవిదవ్యయః. ౧ 

తీత్వాది క_ర్హవూర్యకం కార్య త్వాదిత్. 

తా. తత్సాధక ప్ర మాణాభావాత్ . అను విప్రతిపత్తిని 

నిరాకరించుట మూ స్పబకమునందు "కాగలదు. ఈశ్వర 

సాధనలో పృమాణమున్న చో వెనుక యుప పన్యసించిన 

సంగతులన్ని యు నువవన్న మగును. అట్టి ప్ర పమాణమే. 

లేదనినచో, గుడ్డివానిచే చూడయణడనందున యాస్థాణువ ప్ర 

మాణాసిద్ధముం షా  ధోవునా * అటులనే వ్ర మాణపరిజ్ఞానము 

శేనివానోవే -ఈశ్వరునివిషయమై ఈశ్వరసాఫకప్ర, ప మాణమును 
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కని వెట్టబడక పోవుట -ఈళ్వరునియొక్క_ యపరాధము గాన, 

-ఈళ్య్వరునిసాధిం చెడు వమాణము యిన్డ్ కముచే జెప్పంబడు 

చున్నది. 

అనుమాన మే ప్రమాణము, వానియొక గాస్వరూవ 

1. కార్యమగుటనలన ఉపాదానమును గోచరించిన అక 
రోశుజ్ఞానముతో ను, ఆట్టిచికీర్ష  ఆొట్టికృతితోను గూడిన వానిచే 
ఘటము మయెటులం బుట్టునో కార్య మైన వృథి వ్యాదికములనాడ 
అటులనే బుట్టును అని యనుమానను. ఇట్టి యనుమానసిద్ల 
మైన శీశ్యాదిక_ర్హృత్వము కించిజ్ఞు ల మైన వునకు సంభవించే 

నందున సర్వజ్ఞాండైన ఈళ్వరునికే జెప్పవ'లెను. కాన యీఅను 
మానమువలన -ఈళ పరుడు సిద్ధించును. 

జ, ఆస్త డాదిళరి రకర్మ్య యొటుల చెతనప్రయత్న పూర్వ 
శవా అటులనే, ఆయాజనమనణా, కర్మ. కర్త యగుటవలన 
సృష్ట్యాద్య కాలినద్భ్యణు కారంభ క సంయోగజనక మైన కర్మ 
గూడ చేతనునియొక్క_ వ స్కయత్న వూర్షకము గాన అట్టి చేత 
“నుండే -ఈళ్వరుండు. 

ల. ధృతియనయ్యా గురువైన వస్తువులయొక్క_ వతనా 
భావము, ధృతి యగుటనలన ఆశాళశముందుండు వత్ చే ధృత 

మగు కాబ్లాదు లరమొక్క_ పడకపోవుట. యొటుల వతనప్రతి 
'బంధకమగు ప్రయత్నాధిస్టితమో, అటులనే బ్రవోం జామోల 
“యొక్క ధృతింగగాడ్క పతన వలిబంధక మైన ప ప్రయత్న ముతో 
గూడినపురుషుని చే యధిష్టించంబడ్లది. అట్టివుటషుం డీశ్వురుందే 
“గాన్ని అస్త దాదులము గాము. 
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4. వ్యవహార మగుటవలన ఆధునిక లిబ్వ్యాదివ్యవవోర 

మెటుల పురుషప్ర యోజ్యమో, అటులనే.ఘటా. సంప్రదాయ 

వంవవాోరముగూడ స హృరుష ప యూజర నవం క పతం త్ర ప్రురుష్నప్క జ్యము. అట్టి 

స్వతం త్రైెపు షు గరుడు. 

5. వత్యయమనంగా, వేదమువలనం గలుగు ప్రమ, 

చత్యమాదిప్రమ లెటుల కారణగుణపూర్వకములో వేదము 

వలనంగ లుగు ప్రమగూడ, కారణగుణపూర్వుక ము, అటి గుణా 

శొాయమైనవాండు ఈళ్యరుండే గాని మరియొకడు గాండు. 
1) రా 

6. శ్రుతి యనంగా, వేదము. ఆయుర్వేద మెటుల 

ఫారుహేయమో వేదముగూడ పౌరుషేయమే యను నను 

మానము చే వెదక ర సెద్దించును. వాంబే ఈశ (రుడు. 

7. వాక్యరూప మగుటవలన భారత మెటుల పౌరు 
సేయమోా, వేదవాక్ళములనాడ పురుషృప్రణతమనే యను 
మయమానముంగాడ ఈశ (రునివిషయ మై వ్ర మాణము, 

8. మహాత్సరిమాణముతోో గూడినవానిలో మహత్తర 
మెటుల గొప్పదో అణువరిమూాణము. గలవాట్లలో అుణు 

తరము గొప్పది, మహాత్సరిమాణముతో గూడిన కపాలముల 
వలన: గలిగినసఘుటము కపాలములకం'కు యెటుల ఉత్కృష్టమో, 

అటులనే పరమాణువు లణుతరములు. ద్వ ప్టిణుక పరిమాణము 

పరమాణు వరిమాణమువలనం గలిగినచో వరమాణునుకంకేు 

ద్వ స్టణుకము అణుతరను కావలనసివచ్చును. అబ్బ నచో దాని 

వలన గలుగునది మరియు చిన్నది కావలసివచ్చును. కాంగా 

చవంచము అ ప్రత్యకముము గావలసివచ్చును. కాన ద్వ ఫ్ట్ణుక 

వరిమాణములో వరవమాణువయందున్న ద్విత్వసంఖ్యయే 
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కారణమని చెప్పవ లెను, ఆసంఖ్య అ పెతూబుద్ధివలనం గలు 

గును. సృష్టాస్టిదియందు శరీరముతో గూడుకున్న జీవులు లేనం 
దున జీవా పెమెబుద్ధివలనం గలుగునని చెప్పుటకు వీలులేదు. 
తర్యారుని యొక్క అ వేవమాబుస్టవలన నె గలుగునని వెవ్చ 
లెను. అట్టి అ పెవాబుద్ధ్యాశ్ర శ యముగా సరషజ్ఞా(డై న -ఈళ్య 

రుడు త 'త్రత్సమకానుమానములచే సెద్ధించునని న్లోకతాత్స 

ర్యము. 

న్లో. న చాధోస్యోపజీవ్యత్వాత్ ప్ర ప తిబంథో న. దుర్చలైః, 

సిధ్యసీధ్యోర్విరోథో నో నాసీద్టిరనిబంభనా. వు 

మూ. తథాహార్టిత్త త యే శరీరప వప్రసంగముక్హ్రాటయ ని 

క _స్థహామాశయకః! కిమిాశ్య్షరం పతయిత్వా 

క్ర _ర్హృక్వాచ్చరిరిక్యం ! z రను తేర 

క్ర _ర్హృతఏం, ఆధ తత త్యాదిక మే వ పత.యిత్యా 

కార్య త్వాచ్చ ఇరివిక _ర్భృకత్వం, యద్వా నొరిరాజ 

న్యత్వాద కార్యత్వం,. ఈ తతవవ వా కర _ర్హృక త్యం 

పరవ్యాప్ర్ ఎస్తం కం నార్ధం విపుత వ్యా స్తపదర్శన 

మాత్రం సె 

తా. 'సార్యానుమానములనే జగత్క గ్ర ర్త సీద్ధించినను 

అట్టిక రకు శరీర వ వసంగమును ఉపన్యుసీం చెడువారియొక్క 

యాళయమేమో? స ఈశ్యోరుయ. కర్త గాన శరీరము గల 

వాండనిగానిి శరీరము లేకపోన్రటవలన క ర్త గాజూల 

డనియా? తేక మీత్యాదికము కార్యమగుటవలన శరీరముతో 

గూడిన కర్తవలన బుట్టుననియా? లేక శరీరమువలన బుట్ట 

శే 



వం చ'మ'..స్తబ కము శ! 

నందున . య కార్యమనియా ? అందువలననే. యక _ర్హృక 
మనియా ? లేక పరవ్యా ప్తి స్తంభనమున్షై విపరీత వ్యాప్తిని 
జూవీంచునిమి తమా శ్ర = 

మూ. త్ర, తప వ్రథమద్వితఆయ యో రా శ్వ స్ట్ యానిద్ధి బాథావ 

సిద్ధాంత వ ప్ర తీజ్ఞానిరో ధాపశ్యతీయే | తీ వ్యావ 

సత్యం శేదమనీష్టం, ఆస తాం తున వ వ్రసంగః। 

చతుర్థ చాథానై యికా నిక్కౌ పంచమ త్వస 

మర్థవిశే శపణత్వం, ష సస్ట్రేవి నాగృవ్యామాణవిశే 

షయా వాస్టిష్యార బాధ, న చాగ్భహ్యూామాణా 

విశేష వ్యాప్వ్యా గ స్యామాణావిశషాయాః 
సత్ప్రతిపతత్వం, అ ఏ ని చ కార్యత్యవ్యా పె షః. 

వతధర్య తాపరిగృహో * విశేష కరా శరీరీ వివ 

_ర్రీత్రో న కేల ఛానయో _స్థది(రవాఃి. 

తొ. కర్ర _ర్హృత్వరూప -హీతువువలన శశ్వపనియందు 

గ రీరిత్వుమును సాధించినయనుమానము మొదటిది. ఈళ్వరుని 

యందు శరీరాభావముచే -అక_ర్హృత్వమును సాధించు నన్ను 

మానము రెండవది. అట్టి రెండిటివలననూ ఈశషరసాధక మైన 

యనుమానములో బాధ రూపదోవము చెప్పుట: గడా! 

నీ'తాత్సరర్ణిము? . వలయన, _మామతములో" -ఈశ్వరుండు 

అనలా అశరీరియ్ గాన క్యర్ష్తయగువాయ శరీరియే యను. 

నీముతముచే యశ రీరిత రహొపవి కేపణమునకు . బాధచెప్పి 

విశిష్ట బాధ చెప్పవలెను అని గదా! నీవ్రవన్యసించిన ఈశ గర 

వక్ష కానుమానములు "రెండును దోషములతో7హాడినవై.. 

8] 
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కానవచ్చుచున్నవి. నీ యనుమానములలో వతుముగా 

చెయంబడిన -ఈశ్వరుండు పృమాణసిద్ధుం డగునా ?*1.కాలండా 2? 

వ్ర మాణాంతర ముచే ని్ధమెనచో . ఆప్రమాణముచేతనె 

యశరిం క_ర్తయగు నీశ్వరుండు సిద్ధించినందున, -ఈళ్వరసాధక 

ప్రమాణముచేతనే నీ యనుమానములు. బాధితము లగును. 

సిద్ధించనిచో, పత, మే లేనందున క_ర్హృత్వముచే శరీరిత్వమును, 
శరిరాభావముచె అక_ర్టృత్వమును ఎక్కడసాధిం చెదవు. కాన 

యా క్రృయానిన్ధి వచ్చును. ఈశళగర ద్వేపి.వైన నీకు కర్తృత్వ 
ముచే శరీరిత్వమును సాధించినచో యపనీద్ధాంతములనాడ 

సంభవించును. ఇటుల నే ఆశరీరిక రమే ఈశ్వ మండు గాన, అట్ట 

-ఈళ్యరుండు శరీర్సి అకర్తు, అనెడు స ప్రతిజ్ఞ, నాతల్లి నొడ్డురాలు 

అని చెప్పునట్లుండును. కావున నీచే ఉపన్యసి సీంపంబడిన ఈశ్వోర 

పకకానుమానములు రెండును, వెన నుదహరించినరీతిగా 

చాధ్య ఆ శ్ర యాసీద్షి అవనీద్రాంత, ప ప తిజ్ఞావిరోధ, రరూవదోష, 
థి థి 

చతుష్టయముతోం గనాడుకోన్న ందున్న వొట్టి దోషయు రకమైన 

యనుమానముల"ే కార్యత్యరూప హేతువచే శ త్యాదిక 
మండు అశరిరి క _రయగు ఈళ్ళరిని సాధించెడు. ననుమా 
నము చాధితము గాచేరదు. 

వూర్నానుమానములమే శార్యత్వము చే సక _ర్భృకత్వ 

మును సాధిం చెడు ననుమానము బాధించబడుటకు వీలులేద 
నియ, మీత్యాదికమందు. కార్యత్వమువలన శరీరి క_ర్షృకత్వ 
మును, శ రి రాజన్యత్యమువలన అకార్యత్వమును, అక 

కత్వమును,_ సాధించెడు ననుమాన త్రో యమును నుపన్యసించి 
తివి? పట్టి యనుమానములచే ప ప్రకృతౌనుమానము బాధింపం 
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బడుననిగడా? నీయాళయము. కొన్ని కార్యములు శకీరి 

కర్త కములై నను, (కార్యత్వమందు శరీరక ర్త కత్వవ్యా ప్పి 

యున్నంతమా త్రమున యళశరిరి కర్ప ఎక తషిమును నిరసించు 

టకు వీలు బేదు. ళదీరి క_ర్భృకత్వము లేని యంకు రాదులయందు 

కార్యత్వ ముండుటవలన ననై కాంతిక మనుదోపషము సంభ 

వించును. కాన. 'కార్యత్వము చే శ రీరి కర్త ఎక్ త్వమును సాధిం 

వడు మూడవయనువమూనము, మా యనుమానమును 

బాధింపనేరదు. శరీళాజన్యత్వముచే యకార్యత్వమును సా 

ధించెడి యనుమానముగూడ సరికాదు. వీ.త్యాదిక మంతయు 

పక్షముచేసినచో అంతయు అకార్యము గానందున బాధ 

సంభవించును. వరమాణ్యాదికము 'నేవవము చేసినచో శరీ 

రమువలనః బుట్లని యంకు రాదికమందు అ కార్యత్వరూప 

సాధ్యము "లేనందున వ్యభిచారము సంభవించును. ఇట్టిదోపష 

ములతో గూడినందున య కార్యత్వసాధ కానుమానము దుర్చు 

లము. బటులనే యక_ర్హృకత్నమును సాధించెడు పంచమాను 

మానము వాశ్టిప్రత్వాసిద్ధి యనుదోషము చే దూషితము. 

అజన్యత్వముశే యక_ర్హృకత్ట వ్యాష్యక్వ్టము. సంభవించును. 

వ్యర్థమగు శరిరపదమును పాతు వాకర్థిమున ప్రయోగించుట 

వలన వ్యాప్య త్వానిద్ధిదోపమునే దూషితముం గాన, ఈ 

వంచమానుమూనములేనాడ హీనబలమైనదగుటవలన వీట్ల చే 

బ్రకృతానుమానములో సత్చ్రితిపషీతత్వమును గాని బాధను 

గాని యాళంకించుటకు వీలులేదు. = 

'అగృహ్యుమాణ వత్షధర్మతగల. -షాాతుక్రనవందుంటెడు 

ర పనిబటి వ ద సాదళవాళయమెన శార్నతరే 
వాస ప్తినిబట్టీ పవధర్మమైన సాథ్యవ్యాస్యమైన కల్పాలు ల 
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తుకానుమానమునకు సత్ప్రతిపతీతత్వ మాళంకించుటకు వీలు 

"లేదు. మాయనుమానములో వాప్యమైన. కార్యత్వమునకు 

పకధర్శతారూవవిశేష మున్నది. కర్తాశరీర్కీ అశోరీరీ అకర్రా, 

యనుస్థలమున వ్యా ప్రియున్నను, వతేధర్శతా రరూవవి శేషము 

లేదు. కాన నీ వుపన్వసించిన శీ త్యాదిపకు కానుమానముల చ 

వ్ర కృతానుమానములో బాధగాని సత్ప్రతివముతత్వము గాని 

యుండుటకు వీలులేదు. - 

నమూ. నును యద్బుద్ధిమద్ధేతుకం తచ్చరీరి హేతుకమితి 

నియమే యచ్చరీర యాతుకం న భవతి తద్భుద్ధి 

మద్దేతుకమవి న భవతీతి విపర్యయనియమోపి . 

స్యాత్ . తథా చ పతధర్శతాపి లభ్య లేతి 

చేత్ న గగనాదేః సవతుభాగస్యాపి సంభ 

వాత్ , కేవలవ్యతి రేకిత్వా పప తేక, అన్వయేతు 

విశేష ణాసామన్థ్ధ్యాత్. ఊపాతువ్యావృ త్తిమా త్ర 

చేవ హా తత్ర క_్హ్భవాన్టివృ_త్తివ్యా_ప్పం న 

తు శరీర రూవ పాతువ్యావృ త్తిరిత్యు కృం వ్యా 

_ప్పక్చే పకుధర్శ ఉపయుజ్యతే న తనో అతి 

ప్రసంగాతీ . 

ఠా శీత్యాదికము శరీరమువలనః బుట్టనందున బుద్ధి 

గల చేతనునినలనయాడం బుట్టదు. అనెడు నియమమున్న 

ప్పుడు వీది బుద్ధిమద్ధితుక మో అది శరీరజనర్థిము అనెడు 

వ్యతిరేక వ్యా_ప్తియందు పతధర్మతాలాభముంగాడ యగును, 

కాన, ఇట్టి యనుమానమే యళరీరి కృర్భృకత్వసాధక మైన 
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యనుమూనమునకు వత్యనుమానము గాన సమానబలమైన 

దగుటవలన దీనిచే. సక్స్సతిపతీ తత మాథశంకించుటకు వీలు 

చేదు: శరీర రాజన్యత్వముచే బుద్ధిమ గ్థితుక త్వాభానము వ. 
ఏకమంజడు సాధింవెడు ననుమూనము కేవల వ్యతి రేక్యను 

మానమా? లేక అన్గయ వ్యతొరేక్ళనుమూనమా! ఆకా 

నము నిత్యమగుటవలన బుద్ధిమ ద్ధేతుక త్వాభావరూపసాధ్యము 
ఇక్కడ నిశ్చితము గాన 'నిశ్చితసాధ్యముం గలగంగ నాది 

ఈావనవతు. ముండుటవలన, “అసత్సపత కి హా సవలవ్యతా రేక 

ఆను శేవలవ్యతి"రేకి లక్షణా క్రాంతము గాన నందున శేవల సతి 

“రక్యనుమూన మనుటకు పీలులేదు. శేవలవ్యతి"రేకి గాక 

నను, అన్వయవ్యతి రేకి 'యగునని నీ యాశయముం au 

అదియని చెప్పుటకులనాడ వీలులేదు. అజన్యత్వమే వాస్ట్ట్రప్పము 

గాన కరీ రాజన్యత్వమునకు' వ్యా _ప్పత్వ్సము. "లేదు. వ్యా_ీ వ్యు 

పత్సధర్శ్య తయ అండు నుపయోగించును గాని వ్యాప్తి కి లేని 

శేవలపతే ధర, తకు ఉపయోగిత్వము లేదు. కాన అన్వయవ్యతి 

"రేకి యనుటకు?నాడ వీలులేదు. వట్టి యాభాసరూపమైన 

యనుమానము వేం బ్రకృతానుమానమునకు సత్స్రతిమతత్వ 

మాళంక్షించుట సరికాదు. Me 

మూ. వలేన తద్వా్య్థవకరహితళ్యాదితి సామాన్యోప | 

సంవోరస్య అసిద్ధత్వం వేదితక్యం. న హొ 

యదాష్భ వృత్తికి న యదభోబే అన్వయవ్యతి = 

“లేశాఖభ్యాముపసంహరర్హు ర్గుమళ క్యా * త_త్తస్య్ట 

వ్యాప పకం నా మేతి. 



తా. శరీరాజన్యత్వ ాతుకానుమూనము ప్రత్యను 
మానము గాకపోయినను కర్త లభాన్టిపకరహిత మగుటవలన 
హీ త్య్యాదిక మక _ర్హకము. అనెడు యనుమానమే పృత్యను 

లీ నూన మందము. ఇట్టియనువూనములో -హీత్రున్ర వ్యర్థవిశే 
వణముతోం గూడుకొననందున బ్రిడియ్ వ తనుమానము 

ప ఈయనుమూనన -౫ అని యనుటకు వీలుపడదు. మానముయగూడ యనసీది 
రూపదోోపాశక్రాంతేమగును. ఏలనన, క_ర్థ ఎ వ్యాపకరహితత్వచే 
హీతువుంకేసీనచో కర్త వాన్టిపక వ మేయత్యాదికము 
తీత్యాదికమం దుండుటవలన తే డ్రహితత్రరూవహేతు్యు 
వీ.త్యాదికమందు లేనందున యసిద్దిరావదోవము వాటిల్లును. 

ప హీతత(మునే 2 a క _ర్హృవార్టిపక శరిరరహితత్వ (అనంలగా శంరజన్యత్యా 
భావము) హేతువ చేసినచో అసమర్లవిక్రేషణ ఫఘుటితమగుటి 

9 నుదోవ య క్. | 
వలన వ్యాప్య త్వానిద్ధి య ౨ము సంభవించును. 

చేనియొక్సయ భావము. బేనిరమ్నొుక్కు యభావసాధక 
ముగా యుపన్యసించుటకు వీలగునో ద్వుద్రత్చీ దానికి” వ్యాప 
కముం గదా! వహ్నియొక్కయభావము ధూమముయొక్క.. 
యభావసాధకముగా నుపన్యుసించుటక్రు వీలగునటుల శరీర 
జన్యతముయొక్క_ యభావము శరీర రూపవ్యర్థవి లేప రం 

ముతోం గూడినందున క_ర్పృజన్యత్వముయొక్క. యభావ 
సాధకముగా యువన్యుసించుటకు వీలు-కాచ్లు. 

మూ. వేేపవిరో ధస్తు: విశేవసిక్ఞా సహోపలం భేన, 
తథసిద్ధా మిథోధర్శి పరివోరానువలం ఛేన నిరసో 
నాశ ౦ంకామప్యథిరోహలితి. 
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ట్రీ, ధర్మిణ వరివోర్క అవృ త్రిత్వం మిధః పరస్పరస్యు 

ధరి పరివోరానుపలం ఖేన. ఏకథరి ఇవ వాసిట్దె 

ేకధర్శి వృ త్తిత్వాభావ రూపవిరోథానులం 

భన ఈళ్యరై కథర్మివృ త్తిత్వా భావరూపవిరోధః 
తద్ధృట "కేశ్యర రూపధర్మ్య గృ హోద్దుర్ద 9వ ఇతి 

భావః. 

తా. “సిధ్యసిధ్యో ర్నిరోధోన” అనెడు మూండవపాద 

మునకు మరియొకరితిని వ్యాఖ్యానము! 'జేయయడుచున్నది. 

వ్యా క్రీ పతుభర్మ తలవలన శరీరత్యముయొక్క_యు అళరి 

రత్వముయొక్క_యు సిద్ధియున్న ప్పుడు అవి యొకపర్యాయమే 

రరరపరసములవలె క క్టయందు కలిసియే ' జ్ఞాతమగుట చేతను 

క్ర రయందు శరీర త్వ్పముయొక్కయు అశ రీరిత్వముయొక్కయు 

సిద్ధి లేనప్పుడు అనోోన్యధర్శి ప్రతితేపముయొక్క యనుప 

లంభముచేతను శరీరిత్వాళ రీరిత్వముల కుండెడు విరోధము 

నిరసించబడుచూ సత్ప్రతివతుత త్వాది శంకలకు తావివ్వదు. 

మూ. స్వాదేతత్. . అ స్తీ తావత్కార్యుస్య అవాంతర 

విశేష, యతశళ్ళరీరిక_ర్త కత్వమనుమియలే 

తథా చ తత్స్రయుక్తా మేన వ్యా ప్టీముపజీవేత్ 

- శార్యత్వసామాన్యమితి స్యాత్ న స్యాత్. న, 

హి విశేపో స్తితి సామాన్యము ప్ర యోజకమ్. 

తథా సతి సౌరభ .కటుత్వ నీలిమూదివిశేమే. 

సతి న ధభూమసామాన్యమగ్నిం గమయేత్ 

కన్నామ. సాధకసామాస్యే సాథ్యసామాన్య 
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మా శ్రిత్య ప్రవర్త రమానే తద్వి శేష న సాధ్య 

విశేషవ్యా కి కిమా శ్ర యేత్ . 

త్రీ అవాంతరవిశే శేషయాపోపాధి ప్రయుక్తామేవ జౌ 

ధికిమిత్యర్థః. కార్యత్వం “సక్ష ృృకతనికూకర స్వాభావిక 

వ్యా ప్రిమన్న భఛవతీత్యేవ కారార్థః. తథా చ 'కార్యత్వం 

ఆ పాధికత్వాద్వా గ్రవ్య త్వాసిద్ధమితి భావః, 

మూ, న్ తు వి చేప సతె సామాన్యమకించిత్క_రం, ' 

తస్యావి 'వికేషా న్లరావేక్షయా అకించితరత్వ 

వ. 'ప్రసంగాత్. శరీర జన్య తాజ్ఞాపకతయా అఆవళ్య 

.._. కల్చ్పరూపవిశషాత్తకోపాధి విశిష్ట త్వాళ్స 
EE క్ ర _ర్హృకత్వానుమానం వ్యాప్య త్వా సీద్ధమినా 

న్ు ॥ శొంకనీయం: 

ళా, - శరీరజన్వతావ భేదక రూపవి శేషము చే నర్రీరి 
క్ర gasses అను మేయించెదము. శరర జన్యత్వ రావ 

విశేషమందు శరీరి కర్త _ర్హృకత్వవ్యా క్రి యున్నచో: కార్యత్వ 
సామాన్యమందు సకర్ల _ర్హృకత్వ వ్యావ్యత్వముండుటకు వీలు 
లేదు. సకర రృృకత్వ సాధ కానుమూనము _ శరీరజన్యత్య్వావ 
కేదకరూపోపాధితోం గూడుకొనుటవలన" వ్యావ్యత్వాసిద్ధ 
మగును." “కాన: కార్యత్య రూ పేచువువలన ఈశ్వర సిద్ద 

గాదని -శొంకించుట- వలనువడదు.) విశే - మున్నంతమా త్ర 
మున సామాన్య మృప్తయోజకము నానేరదు: అక్సై జ్పైనచో 
నౌరభక్షటుత్న : సీలివొదులతో గనాడిన . విశ శేషఘాము ముం 
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డంగా,. ధూమసామాన్యము వహ్ని సామాన్యానుమాపకము 
కాక్రపోవలనీ వచ్చును. దేనియొక్క_ విశేషములకు కార్య 
కారణభావమోా బాధకము లేనిచో తీత్సామాన్యములకుం 
గూడ కార్య కారణభావము సీదించును గాన వహి వా సామాన్యములో థూమసామాన్యమునకు విశేషమున్నను 
ఎటుల. అనుమాపకత్న్గమో అటులనే _సకర్ష్యృకళత్యాను 
మావకత్వము శ కిరజన్యే శ్వావభేదకత్యరూవవి శే ము 
శార్యత్వసామూాన్య మున కుండ వచ్చును. “కార్యత్వము స 
న _ర్హృక త్వవాసివ్యమే గానిచో క్ర _రృృజన్య తావచ్చేదకమే 
గాకపోవలన్ి వచ్చును” అనెడు. వ్య ఫిచారశంకను నివ 
_ర్థింపంబేయు “తర్క. ముండుటవలన స్కస్కక్త క్షమైన.. - వ్యావ్య 
త్యానిద్ధి స్కకృ తానుమానమున "లేదు. నానీద్ధి రనిబంధనా 
యను చతుర్గ పాదమునకు . “ఇదియే అభిప్రాయము. “అనిబం 
ధనా. వ్యభిచార శంకానిన గ్హకకర్యము లేకపోవుటవలన 
ప్రిస్పక్ష కమెన అసిద్ధిః. వ్యాప్య త్యానిద్ధి, న. లేదు, అనీ యర్థము. 
సాధ్య సామాన్యసాధకమైన హేకుహామాన్య మన్నప్పుడు 
పాతుసానూన్యమందు సాధ్య సామాన్య వ్యా క్తి ప్రియే సిద్ధిం 
చును. వీశేషములకు వ్యాప్య వ్యాపకభాన _ మున్నంత 
మాత్రమున సామాన్య మప్ర యోజకము గానేరదు. అబ్ట 
నచ. ఈవి శేషము ఉీనియొక్కొవిశేషమును. బట్టి “సామాన్య 
మగుటనలన. | అకించిత్క-రము గావలసీవచ్చును, విశేష 

మున్నంతమాత్ర, త మున సామాన్య మకించిత్మే రమని. చెప్పుటకు 

వలనుపడ దు. ౨. 
కు 
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మూ. సౌరభాదివిశేషం వివోయాకి ధూమేవహ్ని 
గరృుషణ న తు విశేషం వివాయకా్యే 
RES) 

కతి చేత్. న, కార్యవిశేపః కారణవి కేజే. 
వ్యవతిష్ట తే, నతు కార్య కారణసామాన్య యో; 

స్కతిబంధమన్య థా కు ర్యాదితి. కింంన దృష్ట్రం 

కార్యం కారణమాత్రే, అంకుదో బీ జేతద్వి శేపో 

థాన్యె తద్వి శవశ్నాలా. తది శేషః కలమే 

ప్రిత్యాది బనులం లోశే, క వా దృషస్ట్రమణు 

ద, వ్యారబ్దం ద్రవ్యం నిత్యరూపా ద్యారబ్దం 

రూపాదడి, తథావీ సాము అన్య వ్యా ప్తేరవిరో 

థాత్ సిద్ధ ఇత్యేవ, అవళ్యం చై తదేవమంగీక_ర 

వ్యమ్, అన్యథా కార్యత్వ స్య్వాకస్మి కత 

తా. సౌరభాదివిశేషమును విడనాడి ధూమసామాన్య 
మున్న చో వహ్నిసామాన్యము దృష్టమై యుండవచ్చును 
గాని విశేషమును విడనాడి కార్యత్యసామాన్య మున్న చో 
క_ర్పదృష్టమగుట లేదు. కావున విశేషమునకేక ర్త ఎ్రసాధక తము 
గాని సామాన్యమునకు కర్షృసాధకత్వము లేదని యాళం 
కింపవలదు. . . 

... కార్యవిశేషమువలన కారణవిశేషము సిద్ధించినను 
కార్భత్వసామాన్యమందు  క_ర్హృసామాన్యవ్యా ప్రిని మకీ 
యొకరీతిగా చేయుటకు వీలులేదు. వీజమున్న పుడు అంకురము, 
ఛాన్యవి శేష మున్న పుడు ఆంకురవి శేషము, థాన్యవి శేషమైన 

ఆ అ 
6౮,౧౦ 
ల 



పంచమ స్రబక ము. 49} 

శాలియున్న వుడు ' తద్విశేషము, శాలిని శేసమైన కలమవీజ 
మున్న పుడు తదిష శేషము పుట్టుచున్నది గాన యిజ్రివి శేష 

కార్య కారణ భావమున్నను కారణసామాన్య మున్న చో కార్య 
సామాన్యము దృష్టమగుటవలన . కార్యత్వసామాన్యమునకు 
క_ర్తృజన్యత్వవ్యాప్ప్రి యుండవచ్చును. 

ఇట్టి యనుమానముచే నిత్యాపరోతుజ్ఞానా శ్ర యు 

డైన నీళ్వరుని సాధించినచో జ్ఞాన మనిత్యమనెడు వత్యష 
బాధ కలుగును గదా! ఇట్లు ప్రత్యతుమే బాధకమెనచో 
ద్ర వాస్టరంభ క మైన అవయవములు మహాత్సరిమాణము గలవి. 
అను ప్రత్యతేమువలన ద్వ్యూణు కారంభక మైన పరమాణువులు 
నిద్ధింపక పోవలసివచ్చును. ఇట్లనే రూపారంభక మైన రూపము 
అనిత్యమనెడు_ ప్రత్యవీము చే నిత్యమెన ద్వ్యాణుకరూపా 
రంభ క మైన జలీయ పరమాణున్రునందుం జెడు నిత్వరూపము: 

సీద్ధింపక పోవలసివచ్చును. కావున విరోధి వృత్యవేముచే 

కార్యకారణ భావమునకు భంగము చెప్పుట వలనువడదు. 

కనుక విశేషములకు వ్యా ప్టియున్నను _ సామాన్యముల 
యందు నాస్ట షి పృ తిబంధింపంబడనందున కార్యత్వసామూన్య 

ముచే క_రృసామాన్యనిద్ధి యగుటలో సందియము లెదు. 
క_ర్తృసామాన్యమువలన కార్య్భసామాన్యము కానిచో కార్య 
సామాన్యము అనియత కారణకము కావలసీవచ్చును. 

మూ. స్యాదేతత్ , అన్భయవ్యతి'రేకి తావదిం కార్య 

త్వమితి పరమార్థః, తృత్రాకాశాదేర్షిపమాత్ కిం 

'క_ర్త్షృవ్యావృ_ల్తేః కార్యత్వ వ్యావృత్తిః ఆహో - 
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P న్వీత్ కారణమా త ఈ, వ్యావృ_ల్త కంతి సందివ్యాతే. 

రురకి కారణత్యాత్. కారణేషు చ. 

అన్యతనున్యతి రేకస్యాకి కార్యానుత్స త్తిం యతి - 

వ యోజక త్వాత్ ,అన్యథా కారణతవ్యాఘా 

తాత్. కరణాదివి శషవ్యతిలేకసం దేహ పృనం 
'_గాద్బ్కకథం హి నిశ్చీయతే కీమాకాశాత్ కార 

అవ్యావృత్యా కార్భత్వవ్యాన్న త్త తిక; ఉతకరణ . 

వ్యావృత్యా, ఏవం కిముపాదోన వ్యావృత్యా, 

శిమసమ వాయి వ్యావృత్యా, కిం నిమి _క్త వ్యావ 

ల్యెతి. కార్య త్వాత్కారణముపాదానమసమ 

| వాయినిమి త్తం వా బుధథ్యాదిషు న సీద్ద్యేత్ 

; .కర్తుః శారణత్వే నీ ద్ధ సర్వ మేతదుచితమ్ తచే 

. వత్వసిద్ధమితి చేత్ . క పటాదా కువిండాదడిరకా 

రణమేపే కర్తా, వ్రస్తులే వోడాసీనవీవ సాధ. 

యితుముపక్రాంత్వ తస్తాద్యత్కి_ంచి దేతదకీ పీతి, 
+ 

న. 

ళా. కార్భమగుటవలన వీత్యాదికము సక _క్హృక 
మనెడు యనుమాొనము అన్వయవ్యతిరేకి యనుటయే యుచి 
శముం గదా గగనాదిరూవవివక్షమందు క్ర ర్రయొక క్ష యభా 

వమువలన కార్యత్వనివృ త్తి తియా? లేక కారణమా త్ర నివృత్తి త్రి 
. వలననా?యనెడు సందేహము కలుగును. పట్టి వ్యతి"కేకసండేహ 

ము కార్యమునలన ఉపాదానాది రూపకారణవిేషానుమూన 
చందుయాడ చేయుటకు వీలుగాన కారణవిశేపానుమాపక 
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మైన కార్భత్వ రూపెహెతువు సాకా(భాసరూవ మగును. 

అనుట యుక్తము గాదు. కర్తయు కారణమే యగును. 

కారణములలో నేది లేకపోయినను - కార్యము పుట్టుట లేదు. 
(కర్తలేనిచో కార్యము పుట్టలేదు గాన వదిలేనందున 
కార్యము వుట్టకుండునో యదెయే కారణము గదా! కర్త చా 

శేనిచోగూడ కార్యము. పుట్టుట శేదు గాన నిదియును 
గారణమని చెప్పవ లెను. ఆకాశాదికమందు క ర్రలేనందున 

కార్యత్వనివృ_త్తియా! చేక కారణము చేకపోవ్చటవలననా 
యని ఎటుల నిశ్చోయిం చెదవు. ఇట్లు సమవాయి కారణనివృ త్తి 

వలననా? లేక అసవమవాయి కారణనివృ త్తీవలననా? లే లెక నిమి త్త 

కారణ నావృత్తీవలననా? కార్యత్వనివృత్రియను. కారణవిశే ధమ. 

ములయుక్క్ల వ్యతి రేకసం దెహముంనాడ కలుగవలని వచ్చును. 

ఇట్టిసంచేహమున్న చో . బుద్ధ్యాదిరాప కార్యములో కారణ. 

విశేపములై న సమవాయి శౌరణము గాని అసమవాయికార 

అముగాని నిమి త్త కారణము గాసి సిద్ధించక పోవలనీవచ్చును.. 

కర్త _ కారణమైనచో _ వెనుకంజెస్పినసంగతులన్నియు. నుప 

వన్నము లగును గాని కర్త కారణము గానిచో వెనుకంజెప్పిన 

సంగతు లె ట్లుపవన్నము లనెదవా? పటములో కర్తయగు 

సాలివాయడుు కారణమే గాడనియా 1 ? లేక వ వ్ర స్తుతమున జగ 

త్క ర్త యిీశ్యరునిన లె ఉదానీనుండా? లది ఏ రెండునునాడ 

యసంభావితమె గాన పటములో కర్త యెటుల కారణమో. 

అటులనే జగత్క._ ర్త ర్హయగు నీశ్వరుండుగూడ కారణమని జెప్ప 

న'లెన, 
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“మూ. - నను కర్తా కారణానామధిస్థూతా సామోద్యా 

క్రరిరనత్ , సాధ్యపరంపరయా* వా దండాది 

వత్ తత్ర న వూరు; వరమాణ్యాదీనాం థ్రోర్రీ 

రత్వప, దసుగాత్ న ద్వితీయః, దాగ్గరాభావాత్ , 
di) 

న హి కస స్వచిత్ . సామా దధిషై నేయస్యాభా వె 

వరంపరయాధిజ్ఞూనం సంభవతి: .' 

తా. మరియొకరీతిగా సత్స్రతిపమీతత్వ మాళంకించుట 

కుపన్యసించుచున్నాండు. 'దేనియంచు, వ వ్రయత్నవ వదాత్త సంయో 

గాసమువాయి కారణక మెన శీ య ఏ నెవడు బుట్టించునో 

వాడు దానియందు సాయాదధిష్టాత యగును. అటులన మన 

శరీరములో మనము యొటుల సామాదధిస్థాతల మో, అశ్లే 

క_ర్హగూడ సామోదధిస్థాత యనియా ? తేక. పరంపరయాయధి 
పాత యనియా? వవంపరయా యధిష్థూత యనగా, ఎవడు 

శరీర క్రియను వ్యాపొరముగా చేసుకుని చేనియందుండెడు 

క్రియకు కారణమో వాడు దానియందు పరంపరా ధిష్థాత 

మేని యర్థము. అందందుం బుక్టైడు, క్రియలో. శరీర, క్రియను 

వ్యాపారముగా జేసుకొని కులాలుయ్ కారణము గాన దండ 

ములో కుమ్మరి వాడు వపరంపరయాఒధిష్టాత యగును. అటులనే 

మీళ్యాదిక ర రంగనాడ వరంవరయా కారణాధిష్టాత యనెదవా? 
మొదటివత్షమున సామౌదధిస్టైయ మైనది ఆేదియో అదియే 
శారీరమనీగ దా ? అట్టి సామాదధిస్టే స్టయత్వము, (అనంగా ప్ర, వయ. 

“త్నపదాత్మ సంయోగాసమవాయికారణక. కీ యా శో య 

శకము పరమాణున్రలయం దున్నందున. వరేమాణుపులు 

శరీరము గావలసివచ్చును. కాన పరమాణున్రలకు శారిరత్వ 
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మిష్టము గానిచో కర్ళకు సాతాదధిస్థాతృత్ణము సంభవించదు, దాగరము .. లేనందునను, నామాదధిషస్టాతృత్వమే లేనిచో 
పరంపర యా౭ధిఖ్టాతృత్వములనాడ "సంభవించదు గాన ద్వితీ 
యవతునుంగూడ సరిగాదు. 

మరా. తదయం ప్రమాశార్థః. పరమాణ్య్వాదయో న 
_సావా చ్చేతనాధిస్టేయా,, ఈరిరేతర త్యాత్ . 
యత్పునస్సాయోదధిస్టేయం న తదేవం యథా 

స్వవ్యాపానే క౦రాన వేకు త్వాత్ , స్వ చేష్టా 
| థ్రి 

యామస్య చ స్సరీరవత్. , వ్యతి రేకేణ వా దండా 
ద్వుదావహారణం,ఏవం వీ,త్యాది న చెతనాధిస్టిత 
మాతుకం, ఈర రతర హాతుకత్వాదిత్యతివీడ 

యా సత్న్రతివతత్వం. . 

తా. యీ చెప్పుటవలన పరమాణువులు శరీరముగాదని 
యాళశయము గదా? వరమాణునుల్తు శరీరముకంకు వేరగుట 

వలన, సామా చ్చతనాధిపైయములు గావు. అను యనువూన్స 
ములఖిం చెను. యేది సామా చ్చేతనాధిస్టేయమో, అది ళరిలేత 
ము గాదు. దీనిలో మనళరిర మే వ్యతి రేకదృష్టాంతభూతము, 

పరమాణువులు స్వ క్రియలో శరీరా వేత లేనందున (పర 
మాణున్రులు)'. వరంవరయూ గూడ చేతనాధి ప్టేయములు గావు 
నిలో యస దాడిశరీరము. అన్వయదృష్టాంతము దీనివలన 
మెది పరంపరాధిస్థేయమో,' అది శరీరా వేశుగలది 'యను 
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యానుమానము రెండవది, వ్యతి రేకదృష్టాంతము దండము 

వరంవరయా అధినే వేయముగాన ళదీరా పేతు గలది. 

-ఈరీతిగా “కారణమైన పరమాణుపత కానుమానములు 

రెండు. మీత్యాదిశార్యపడ కానుమానను మూ(డవది. శోర్రీర్రే 

తర పేాతుక మైనందున్క శ త్యాదికము, చేత నాధిష్టిత 3 వాత్రుక్త 

ముగాదన్న ది. . అతికష్టముచే ఇట్టి ప్రత్యనుమానము లున్నం 

దున శార్యత్వమువలన సక రత్న మెటుల సిద్ధించును. వ ప్రత్య 

నుమాన మున్న చో వ ప్రకృతానుమూనమునత్నలీతివకమగను 
గాన ఈశ్వరనిద్ధి గాజాలదని యాశ యము. 

మూ. అపి. చ వపటాదా కునిందాదేః కిం కార కాధిస్టా 

నార్ధను మే పకా, తేపామచేతనానాం సతో ప్ర వ 

వృత్తే “క ఆహా కారక తేన? న పూర్వ తేషాం 

పరమేశ రేకై వాధిష్టానాత్ . న న హ్యూస్య జ్ఞాన 

మిచ్బాప్ప కు యత్న్నో' వా వేమాదీన్న వ్య్యాప్నో 

తీతి సంభవతి. న చాధిష్థికానామధిష్థా త్ర త ంతరా 

EXE తదర్భ మేవ, తథా సత్యనవస్థానాచేవా 

నిశేషాత్ . 

తా, కిక్యాదికం స సక ర్ల _ర్హ్భృకం శార్యత్యాక్, యథా పటః 

తనెడనువూననులో దృష్టాంతభూతమగు వటమునంద్క సాలి 
వానికి తురీవేవూదిరూపవుగు కారకముల ' చేతనమగుటం 
జేసి స్వయముగా ప్రవర్సించదు గాన,  వాన్నికధిషస్టాతగా: 
చేతనుండగు సాలివానికి 'యుపయోగమా? లేక కారక 
రూపము. గానా? .మొదటిపతమమున యచేతనమగు తురి 
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యధిజ్ఞాతగా మరియొక రిని వారికి మరిరఘొక్రరిని యను యన వస్థ వచ్చును. కాన మొదటివక్షము సరిగాదు. 

మూ. న ది(తీయః, అధ్యిాాతృత్వస్యా నంగత్వ పసం 
దృష్రాంతస్య సాధ్యవికలత్యాస త్తే నచ పా 

తి యత్కార్యం తత్స హేతుకమితి వ్యా్షః. 
న తు సకర్ష్యృకమిత్రి తథాచ తళ్లైవ ప యూ] 
సిద్ధసాధనాత్ ం 

తా. కువిందునకు వటములో కారక ల్వేన ఉపయో గముఠ6 జెప్పినచో, చెతనాధిష్ట్రత హాతుజన్వత్యము సాధ్యము గౌను అధిష్థాత కువరొంగము లేనందున వట రూపమగు దృష్టాంతము సాధ్యళూన్యము గావలనీవచ్చును. అధిజ్ఞాతకు హాతుత్వేనోవయోగముం 'జెవ్చుటకు వీలులేదు. ఆ శ్రైనచో “యత్ కార్యం తత్స హేతుకం” అనియే వ్యా వ్ యుండ వలెను, యత్కార్యం తత్చ్సక_ర్తృక మనువ్యా క్రి లేకపోవలనీ వచ్చును. అటులనే వ్యా క్తి నంగీకరించినచో కార్యము హేతు జనము. గాన సిద్ధసాధన మనెడుదోవము సంభవించును. 
2 
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నూ. కం చానిత్స పృయత్నీ పూ రక త్వ వ
్ర యు కాం 

వ్యా వ్రీమువజీవ త్కార్యత్వం న బుద్ధిమత్చూర్వ 

కల్వేన స్వభావ ప్రలిబడ్ధం. న హ్యనిత్య ప్రయ 

త్నోపి బుథ్యా ఛరీరవత్కారణల్వె వా 

వేవ్వుతే. యె న తన్ని వృత్తానవ్య కార్య బున్ధిర్న 

నివర్తత ఇతి, తదేత త్స గవనిర_ప్తస్రాయం 

నో త్తరాంతరమవేతుతే. 

తా. “కార్యం చేతనపూర్వుకం కార స్వాత్ 'అను యను 

మానముచే చేతనుందై న ఈశళ్వరుండు సిద్ధించును గదా? 

చేతనవూర్వకత్వ మనంగా బుద్ధిమత్పూర్వక త్వము. వచ్చట 

యనిత్య ప్రయత్న పూర్వకత్వే ముపాధి యగును. ఘటాద్యంత 

ర్మావమున సాధ్య వ్యాపకత్వమున్ను అనిత్యప్రయత్నా
 _నర్భా 

వమున సాధనావ్యావక త్వముసు అనిత్య ప యత్న ఫూర్వ 

కత్వమం దుండును గాన పృకృతానుమాన ముపాధి గ స్ట 

మగుటవలన కార్యత్వమందు బుద్ధిమత్పూర్వకత్వవ్య్యా పి నిశ్చ 

యము గలుగుట దుర్గభము. శేరిరమువ లె అనిత్య ప్రయత్న 

మనిత్య మైనబుద్ధిలో ఫీాతున గాదు. అక్సనచో శరీరము 

నివ ర్థించినపుడు అనిక్యబుద్ధి నివ_రించినటుల అనిత్య ప్రయ 

త్నము నివ_క్రించినపుడు అనిత్య మైనబుద్ధి నివ _ర్రించవలనీ 

వచ్చును. కాన అనిత్వ ప్రయత్న వూర్వక త్వ ముపాధిగాదన్న 

సంగతివూర్వమం దెం జెప్పంబడియున్నందున తిరుగా జబాబు. 

జెప్ప నవసరము లెదు. 

మూ. తథాహి సాయాదధిష్థాతరి సాభ్యే వరమాణ్వా 

దీనాం శ్రరిరత్వ పృసంగ వ్రత కిమిదం శ రిరత్వం 
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యత్స్య్రసజ్యలే? యది సామెత్స్రయత్నవ దధి 
స్థేయత్వం, తదిహ్యతవీవ, న చతతో అన్య 

త్ప్రసంజికమపి,అ ధేంద్రి యా యత్వం! తన్న, 

తదవచ్చిన్న ప్రయత్నొత్పత్వా తదవచ్చిన్న జ్ఞాన 

జననద్వా రేణెం ద్రియా జశజామువయోగాత్ , 

అనవచ్చిన్న వయత్నేనాయం విధిః నిత్య 

త్యాత్ 

త, వెనుక యుపన్యసించిన సత్ప్రతివతీ.త త్వాదిదోప, 

యులు యో గృంథముచే నిరసించంబడుచున్న వి. కరణము 

లకు సాయాొదధిష్థాత యగుంగర్తయే సాధ్యము జేసినచో వర 

మాణాష్టదులకు శోరిరతష ప్రసంగము జూ పింపంబడ్డది గదా? 

ఆ ప్రసంగవిషయమైన శరీరత్స మననేమి? సావాత్స్రయత్న 

వధివ్రైయత్యరూప మైన చో, _ఆపాధ్యము ఆపాదకము యొక 

టియే యగును. ఆపాధ్య మనలా, ఆప త్తీివిషయము. ఆపాదక 

మునంగా ఆవ _్రిజనకజ్ఞానవిషయము. "వెనుక యాశోంకించిన 

పరమాణు వతు కానుమానములో, శరీరాన్యత్వరూప పాతువ 

యుండనిమ్థు. _సామాత్స)యశ్నా ధిస్టిత త్వాభ "వము "లేక 

పోని యనెడు న్యభిచారళంకానివ_ర్హకము ౧" పరమాణ్యా 

దికము, సామాత్స య క్నా ధిస్థితేము లైనచో, శరిరము గావ 

లసివచ్చు 'ననుతర్కము జూవించవలెను. ఇట శరిరత్వోము 

సావమాత్చ్రయత్నాధిష్టితత్వ రూపమైనచో, పరమాణ్వాదెక 

వముందుంగనాడ బట్టి రిరత్వ విష్టముగాన; అట లే రీరతష ప్రసంగ 

మిచ్చుటకు వీలు లేదు. తర్కమనంగా అనిజ్ఞాూపాదన రూూపమైనడి 

గాన వూ రాషనుమానము నిర్దుష్ట మైనది గాదు. ఆపాద్యవిషయ 
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నమై ళరిరత్య మింద్రియా శ్రయత్వయాపమని యాళంకింప 
వలదు. యేశరీశావచ్చిన్న మగు యాత్మయందు ఇంద్రియము 
వలనం గలుగు యర్థజ్ఞానముశో సృయత్నమున్నూ, భోగ 

మున్నూ గలుగునో యాళ్రిర మే ఇం ద్రియా శో య మగును, 
తని ధ్ క కయ మామతనద్ధమగు ఈశ్వరు నియొక్క_ వయత్నము నిత్యము 

గాన ఇంద్రియా [శ్ర యమగు ళర్రరా వేత. లెదు. తర్కములో 
ఆపాద్యాపాదక ములకు యుండు వ్యా ప్తీనిశ్సయము గార 

ణము. ప్రకృతమున ఇం ద్రియా శృయత్వ రూపాపాద్యము 

లెని వరమాణ్యాదికమం దాపాదకమగు సాజాత్సయత్నా ధిష్టి 
తత్వ- మున్న ందున తర్క కారణ మగువ్యా_్తి నిశళృయము 
గలుగదు గాన తర్కావతరణమే సంభవించదు. 

మూ. అతవవ నానా శ్రయత్వం. న హొ నిత్వజ్ఞూనం 

భోగరూవమభోగరూవం వా యత్న మేకు 
జా షం చే జే కే, తస్య "కారణవి ఇవత్యాత . నచ నిత్యసర్వజ్ఞ 

స్య భోగసంభావనాప్పి విశేపాదర్శనాభా వే మి 
. థ్యాజ్ఞానానవ కాగే దోషానుత్చతె ధర్మాధర్మ 
యోరసత్యాత్ | 

తా, తర్క- కారణమగు వ్యా ప్తి నిశ్చయము రానం 

దున ఆపాద్యమగుళ రిరత్వ మర్ధాశ్మ యత్వ రూవమనుట సరి 
గాదు. అర్ధా శ్రయత్వ మనంగా భోగవత్వము. వ్యాప్తి 
నిశ్చయ మెందువలనం గలుగుటకు వీలులేదని యాశంక్షింప 
వలదు. సోపాధికమైనచో వ్యా క్తినిశ్స్చయము సంభవించదు. 
వ్ర కృతమున ఆపాద్య మైన భో గా శ యత్వ రూపమగు శరీర 
త్వమునకు అనిత్యజ్ఞానవత్వము వ్యాపకము. సాధన త్వేన అభి 
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ముతమగు ఛై తన్యమునకు అవ్యాపక మగుటనలననూ, అనిత్య 

జ్ఞాన ముపాధియగును. ఇట్టియుపాధి యున్నందున, ఆపాద 

కమగు చైతన్యమందు ఆపాద్యమగు భోగవ్యాస్త్రి నిశ్చ 
యము గలుగుటకు వీలులేదు. ఈశ్ళ్షరునియందుయుండు 

నిత్యజ్ఞానము _ కారణవిశేషము గాన ప్రయత్నము నవే 
మీంచదు. నిత్యసర్వజ్ఞాందైన ఈశ్వరునకు ఛో గసంభావననూడ 
సంభ వింపదు. యేల ననంగా ? సర్వజ్ఞాం డగుటవలన వ్ెషూ 

దర్శనరూపమగు మిథ్యాజ్ఞానము "లేనంచున దోషము యుం 

డదు. దోపములెనిచో ధర్తాధర్మరూప మగుప్రవృ్తి సంభ 

వింపదు. ధ ర్థాధర్మ ములు లేనిచో సుఖదుఃఖానుభవ రూప 

మగుభోగము సంభ నింపదు. కాన శ్షర్రిరత్ష ప్రసంగము సంభ 

వింపదు. 

మూ. తస్తాత్ సామాత్స )యత్నా నధిష్టైయ త్వాత్ / 

స్వవ్యాపా రు, తదన వేత. త్వాచ్చెతి ద(యం నా 

థ్యావిశిష్టం, అనింద్రి యా శో యక్యదభోగా 

యతనత్వాత్ . స్వవ్యాపారే తదనవేతత్వా 

చ్చేతి త్ర యమప్యన్య థాసిద్ధం. అభోగాయతన 

త్య్వాదనిం ది యా యోపి, భో_క్షృళర్థాను 

వగ వోదభో గాయతనమపి, స్పర్శవచద్దై సృగవద్ద్ర 

వా్ధనుద్యత్వా త్తదన వేతమపి స్యాత్ .అచేతేన 

త్వాచ్చేతనాధిస్టితమవి స్యాదితి కో విరోధః. 

తా. వెనుక సత్సీతముగా యాశంకించిన, వరమా 

ణాషదయో, న సామాచ్చేతనాధిమైయాః, న్రరీ-రేతరతాష్టత్ . 

అనునది మొదటి యనుమానము. (2) నాపి పరంవరయా అథి, 
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స్థేయాః, స వ్యాపా రేత దన వేచీతత్యాత్. ; అనునది రెండవ 
యనుమానము, శదిరత వ్రసంగము దూపిత మగుటచో 
యీ రెండుయులనాడ సరిగావు. మొదటి యనుమానములో 
శరిరత మనా, సావైచ్చేతనాధిప్పేయత్వ రావమైనచో, 
శరెరతరత్వము సామౌచ్చేతనా నధిస్టాయత్వముగ దా? సాధ్య 
ములనాడ బ్రిడియె గాన, సాధ్య హేతువులు ఒకటియే యగ్ను 
టవలన సిద్ధసాధనాది దోషదూషితము. రెండవయనుమాన 
ములో హహేతువ, స్వవ్యాపా లే శరీరాన వేతీతత్వము. స్వ 
వ్యాపారములో సాతాత్చ్రయత్నాధిస్టేయా న వేవుతత్వ 
మని గదా, పరంపరాధిస్టేయత్య మనంగా స్వవ్యాపా రే సాతా 
త్ప)యక్నా ధిస్టేయా వేశ్సీతత్వమ్ను. నాపి వరంపరయా అధి 
స్థ్ట్ర్యయాః అను సాధ్య వాచకవదమునకు స్వవ్యాపారే సామ 
త్రయ త్వా ధిస్టేయా న వేతత్వమే యర్థము. ఇదియుంగనాడ 
"హాతుసాధ్యములు ఒకటి యగుటవలన పూరాగనుమానము. 
వలె సిద్ధసాధనాది దోవదూషితము యగును. 

ఇటులనే మొదటియనువూనములో శరిరత్వ మనంగా 
ఇం దియా క యత్వము గాన్ని భోగా శ యత్వముగాని మైన 
చో 'అనింద్రి యా కోయత్యాత్, అభోగాయతనకత్యాత్.” 
అనెడు _శెండుహేతువ్రులు_ మొదటి యనుమానములో 
సంభవించును. రండవయనుమానములో న్వవ్యాపా రేత 
దన పెకుత్యాత్ . అను దానివలన, స్వవ్యాపారములో ఇం ద్రి 
యాశ్ర యా నవేక్ష త్యాత్ . న్వవ్యాపానే భోగాయతనా 
న వేత, త్వ్యాత్ , అనియు "రండు హాతున్చలు లభించును. యీ 
నాలుగున్నూ అన్యథా సిద్ధము లగును. యేలనన, ఈశ్వరుని 
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యందు అదృష్టము లేనందున భోగము సంభవింపదు. కాన 

పరమాణాషదికము భోగాయతము గానేరదు. కనుకనే ఇఇంది 

యా శ్ర యములుగాడ గానెరవు. వరమాణువనృులయందు ఆభో 

గాయతనత్వము, అనింద్రి యా శ్ర యత్వమున్ను -౨బారితిగా 

సిద్ధమగుచున్న ది. వెగము స్పర్శ్మయుగల ద్ర వ్యాంతరముచే 

ప్రే రష్టిమాణము గానందున శరీరాన వేవీత క్రియ గలదియును 

గావచ్చును. అచెతన మగుటవలన చేతనాధిష్టితములనాడ గా 

వచ్చును. అభో గాయతనమైననూ, చేతనాధిష్టితతముగాడ 

యోారీతిగా యుండుటలో యేమియు విరోధము లెదు. యా 

రీతిగా సిద్ధించుచుండణా పరమాణుపతుకమైన రెండు యను 

మానములు సరిగాదని తలచవలెను. 

మూ. తథాచ సామాత్స ) యశ్నా ధిష్టి తేతరజన్య త్వా 

దితి సాధ్యసమః. ఇం దియా శ్ర యేతరజన్య 

తాత . భో గాయత నేతరజన్యత్వాదితి ద్వయ 

ప్యన్య థానీద్ధం, కార్య్భజ్ఞానాద్యన వేవత్వాత్ . 

శరీ రేతరజన్యమపి స్యాం . అచేతన హాతుక 

త్వాచ్చేతనాధిస్టిత పాతుక మవీతి కో విరోధః. 

తా. “తీత్యాదికం, న సామా తృ్రయత్నాధిప్తిత పాతు 

కం, శ్రరీరేతర హాతుకత్వాత్ వొ. అను పృతరనుమానములో 

శరీర తము, సామాత్స)యశత్నా ధిష్టితత్వ మైన చో శరిరె 

తరహేతుకత్వాత్ . అను హతువాకర్టమువలన సామాత్సగయ 

త్నా ధిష్టి లేతరజన్యత్వము లభించును. సాధ్యముగూడ యీ 

హీాతువే గాన సాధ్య హేతువులకు "భేదము లేనందున యను 

మాన మనిద్ధమగును. శరీరత్గము,ఇంద్రియాశ్ర్ యత్వరూపము 
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గాని, భో గాయతన త్యాది రూవముగాని యన్న చో కింది 

య్మాశ్ళ యేతర జన న్యత్యాత్ . భో గాయత నేతరజన్యత్వాలో, 
అని హో తువు యగును. యీరెండును పూరషమువ లె అన్యథా 

సిద్ధమగును. తీ,.త్యాదికము కార్యజ్ఞానము న వేత్సంచనందున, 
థి 

శరి"రేతరజన్యము యగును.అ చేతన మైన పరమా ణాగది హా పాతుక 

మగుటవలన చేతనాధిష్టిత పాతుకము గావచ్చును. అచేతన 

"హెతుక మైనందున చేతనాధిస్టిత హేాతుకత్వము యుండు 

టలో యేమియు విరోధము లేదు. కాన మీత్యాదిపత. కాను 
మానములణనాడ సరిగాదు. 

మూ, అప్రనిద్ధవిశే శెషణళ్చ పకక. న హి చెతనానధిష్టిత 

"హాతుకత్యం క్వచిళ్న/మాణనిద్ధం, నచ త 

నాధిష్టిత కాతుకత్వని వేధ స్పాధ్యః హాొతోర 

సాధారణ ప పసంగాత్. గగనాదేరపి సవమో 

తా, ఫూ ర్యానుమానములో మరియొకదోపషము సంభ 

వించును. చేతనాధిస్టిత పాతుకత్వమే సాధ్య మైనచో వట్టి 
సాధ్యము ఎక్కడను ప ప్రసిద్ధము గానందున, ఆవ్రనిద్ధసాధ్యక 

'మైనవతుము గావలనివచ్చును, ఫఘుటాదికమందు ద్ర, సిద్ధమైన 

చేతనాధిస్టితత్వముయొక్క. నిపే.ధ మే సాధ్యము. దది ప ప్రసిద్ధ 

ప్రతియోగికము గాన ఇట్టినిపషేధమే సాధ్యమనినచో. తట్ట 
సోధ్యముం గలగగ నాదిరూపసపడ మందు, శరిరేతరే పాతు 

కత్వ రూపమగు హేతువ లేనందున అసాథారణ మగును. 

మూ. యత్పునరు క్తం, కువిందాదేః పటాదొా కధమవే 
మేతి. త శ్, కారకత యెతి కస్పంచేహః. కింతు 
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శారకోల్వే మేవ హీ జ్ఞనచికీరా వ్ర యత్న వతః, 
స్వ వతః. వ చాధిజాతృత్వం. 

తా. కువిందునకు అనగా సాలివానికి వవతములో 
యటుల య వెతయని యాళంకకు సమాధాన మేమనంగా, 
కారక కేనయ వేకు యనుటలో యేమియు సందియము 'తేదు. 
జ్ఞ్వనచికీర్షా ప్రయత్నము గల కువిందునే కారకకనా వే 
గాని, జ్ఞానాదిశూనుర్ణినకుం గాదు, జ్ఞానచికీర్షా వ్ర యత్నవత్వమే 
కువిందునియందు యుండుకున్న అధ్యిగాతృత్యము. 

మూ. యత్య్వధిస్థి తే కిమధిష్టానేనేతి తత్కిం కువింద 
ఉద్యార్య లే, ఈశ్వరో వా, అనవస్థావా ఆపా 
ద వలె. న శ్ర థమః అన్వయవ్యాతి రేక సిద్ధ త్వాత్ . 

న ద్వితీయ; పర మాజణ్వదృ స్టాధిజ్ఞాతృత్వసిద్దో 

జ్ఞానాదీనాం సర్వవిషయ తే వేమాద్యధి స్థాన 
స్యాపి న్యాయస్రా_ప్తత్వాత్ . న తు తదధిసష్థా 
నార్గ మే పెళ్వర సిద్దిః. 

థి యు 
తా. ఏ కాధిష్టితృమెనదానిలో  మరిరయొక యధిష్టాన 

చుచే యేమివని యని యాశంకించిన నీయాశయ మేమో? 
ఈశ్వరుని చేత నె తంత్యాదులయొక్క_ యధిషానము యగు 
చుండంగా తంత్వాద్యధిపహ్రానముకొరకు కువిందాదుల చే యేమి 

పసృయోజనమనియా?  కువిందునిచేతనే తంత్యాద్యధిషఘ్టాన 
మగుచుండ6గా -ఈశళ్వరునిచే యేమివనీ యనియా, లేక ఆనవ 

స్ఞాసాదనమా? అనంగా ఘటము ద్విక_ర్హృకముగా దృష్టమగు 

చున్నది. యా ఘటాదిద్భ ప్రాంతము చే కార్య్భతషమువలన 
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మత్యాదికముంగకాడ ద్విక_ర్హ్భృకత్వమునకు యాప_త్తివచ్చును, 
యీరితిగ'నే ఘటమువలె శీతియు తీతివలె ఘుటమూ -ఈశ్వ 

జ్య వ జో - 2 రానంత వృసంగ రూవ యనవస్థయా 2 

యీ మూడడిటిలో మొదటిపశ్మున కువిందవ్యాపా 

రమునకు యన్వయవ్యతిరేకములు దృష్టము గాన్న కువిందు 
నిచే వనిలేదని యాళంకింవరాదు. పరమాణునులయొక్క్యయు 
అలింద్రియములైన _ధర్తాదులయొక్కయు అధిష్టైాతృత్వము: 
సిద్ధించినపుడు ఈశ షరజ్ఞూనము నిత్యము సర్వవిషయకము గాన 
పటాదులయొక్క._ యుపాదానమునుగూడ గోచరించును. కవిం 

దునియొక్క_ జ్ఞానమువంటిదే గాన, ఈళ్వరునకుంనాడ 
సెమాద్యధిష్టానత్వము వమాద్యధిష్టాత గాన ఈశ్ళరుని 
యంగీకరింవవలనీనది గాదు. న్యాయనీద్ధ మే గాన ఈళ రునితో 
యేమివని యను ఆెండవయాళంక కవకాళము వేదు. 

మూ. న తృతీయ, తస్మిన్ వమాణాభావాత్. . తథా 

వ్యే కాధిస్టితమవరః కిమర్ధమధితిష్టతీతి ప్ర EN 
కిము_త్తరమితి చేత్. హేతు ప్రశ్నోయం ప్ర 
యోజన ప్ర కోవా? నాధ్యః. ఈశ రాధిస్థాన 
స్య నిత్యత్వాత్ . కువిందాధ్యధిష్థానస్య స్వే 

త్వథీనత్యాత్. న ద్వితియః, కార్యనిష్పాద నే 

న భోగనిద్ధైః స్పస్ట్రత్యాత్ . 

లో తి వాం తా. ఏకక ర్రధిష్టిత మైనదానిలో అధిస్థానార్భమై కర్తం 
శరము నవేతుంచుటలో ప్రమాణము లేదు. ఆళ్టినచో ఆ 
క శ్ర ంతరాధిష్టిత మెనదానిలో అధిష్థానార్భమై మరియొక 



ఇతే వ కాగ వ్ర మాణము లేనందున దిషక_ర ఎ్రిల్వేన "కా _2 | ట్టి 
కారణభావము లేదు. వమ"రేమన, కార్య లే న క ర్హ్భ్రత్వేన 
కార్య కారణభావము, గానీ ' ఒకనిచే యధిష్టితమైనదానీని 
ఎందువలన మరియొక డధిష్టించవ లెనను ప్రశ్నకు యేమి 
యు_త్తర మనిన-చో యో ప్రశ్న "హాతుప్రళ్నయా!? లేక ఫల 

ప్రశ్న యా? పత్రు వళ్న్ యనుటకు వీలులేదు. పటములో 
యధిష్టైత కువిందుండై నను, కువిందాద్యధిష్థానము గూడ 
కువిందాదులయొక్క_ "వాత్వధీన మగుటం జేసి సర్వమునకు 
ఈశ్వరుడు కారణము. గాన ఈశ్వ రాధిషస్టానము నిత్యము. 
కాన కువిందాద్యధిష్టితములోగనాడ ఈశ (రుడు కారణము... 
ఫల్టపుళ్న యనుటకుకూడ వీలులేదు. ఫలమనంగా సుఖ 
దుఃఖానుభవరూపము. ఇట్టిఫలము కార్యనిప్ప త్తీ మైనచో 
స్పష్టమగుచున్నది. కాన అనవస్థాపాదనమా యనెడు మూండవ 
వచ్నగూడ సరిగాదు. 

మూ. వకాధిష్టానేనై వ కార్యం స్యాదితి చేత్. స్యా 
చవ తథావీ న సంఖేబే అన్యతరనై. యక్థ్యం, పరి 

మాణం వ్రత సంఖ్యాపరిమాణ పృచయవత్ 

ప్రత్యేకం సామర్థ్ సృపలబ్ధా సంభూయకారి 

తొ సృపలబ్బెః, 

తా. ఒక _ అధిస్థానమువలననే కార్యముయొక్క_ 
యుత్చ_త్తి యుసవన్న మగుచుండంగా ఒక పటరూవకార్య 
ములో కువిందునకు ఈళ్వారునికియు, ఇద్దరిని యెందుకు ఆధిజ్ఞా. 

తలుగా న్వీకరించవలెనని యాళశంకింపవలదు. ఒశరివలననే 
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గావచ్చును గాని రెండుకారణములు నియతముగా యున్న 

'వ్వుడు శెండిటిలో ఒకదానికే కారణత్వము మరియొకదానికి 
చెప్పుటకు. వీలులేదనుటలో యు_క్రిలేనందున ఉభయులకుం 
గూడ అధిఫ్టాతృత్వము సిద్ధించును. పరిమాణములో, అనలా 

ద స్టణుకమందుండు అణు వరిమాణములో  వరిమాణుగత 

ద్వ్యిత్వసంఖ్యయు, ఘటాదివరిమాణములో కపాలములయం 

దుండు వరిమాణమున్నూ దూదియందుండు పరిమాణము 

లో ప్రచయసంయోగమున్నూ ప్రత్యేకమునకు పరిమాణ 
ములో కారణత్వ ముపలబ్బ మగుచున్నది. అటులనే ప్రత్యేక 
మునకు యున్నప్పుడు ఉభయమునకుంగూడ అధిష్టాతృత్వము 
సక రించెదము. 

మూ, అ్సి తత్ర వై జాత్యమితి చేత్ . ఇవోవి కించిద్భ 
విహ్యతీశి, న చాక్రుర్వతః కులాలాదేః కాయ 

సంతు భాదిసాధ్యో భోగః సిద్ధ్యేదితి తదర్థ 
మస్య క_ర్పృత్వమిశళ్వరో అనుమన్య తే, తదర్థ 

మాత్ర, త్వాదై శర వ స్యేతి. 

కా. వృ త్యేకమువలనం గలుగు కార్యమందు లేని వైజా 
'త్యము ద్విక_ర్హృకమైన కార్యమందు న్వీకరించెద మనినచో, 
ద్విక_ర్హ్భృక కార్యము. అనంగా ఘటాది కార్యమందు లెని టీత్యా 

చికమందుంనాడ వై జాత్యము స్వకరించవలసి వచ్చును. కార్య 
మును చేయని కులాలునకు ళరిరవి భమువలనం గలుగు 

భోగము సంభవించదని ఆకులాలునకు భోగమును సంపా 

చించునిమి_త్స మిాళ్వరండు కర్షృత్వము నంగీకరించును. 
ఈగ పరుడు అనంగా ఐశ్వర్యముగ లవాండు. ఈళ ఏరునకు 
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యుండు ఐళ్వరసమునకు భోగమా్ర మే ఫలము. కాన ఉళ 

యులకుంగాడ అధిభ్ఞాతృత్వము సిద్ధించును. 

ననా యత్వనిత్య ప్రయ క్నే త్యాది, భ వెదన్వేవం, 

యద్యనిత్య ప్రయత్న నివృత్తావేవ బుద్ధిరపి నివ 
చేత న క్వేతద స్త్రి ఉదానీనస్య ప్రయత్నా 
భా వేపి బుద్ధిసద్భావాత్. , హాతుభూ తాబుద్ధి 

ర్నివ_ర్తత ఇతి చేన్న, ఉదాసీనబు్ధేరవి సంస్కా 
రం వతెహాతుత్యాత్ , కారకవిషయా బుడి 

ర్నివర్తత. ఇతి చేన్న, ఉదానీనస్యాపి కారక 
బోద్ధ ఎతత్. 

తా. వీత్యాదికం కర్త ఫవూర్వకం, కార్యశ్వాత్ . 
అను యనుమానము అనిత్య స్కయత్నీ పూర్వకత్వరూవమగు. 

ఉపాధివిశిస్టమగును. కనుక సోపాధికమని వెనుక యుపన్ను 

సీంచెను. అది సరిగాదు. క_ర్షృవఫూర్వకత్వ మనంగా, బుద్ధి 

మత్ప్చూర్వకత్వము. దీనిలో అనిత్య ప యత్న ఫపూర్వకత్వము 
వృయోజక మైనచో, అనిత ప్రయత్నము. నివర్తించినచో 
బుద్ధినివృ_త్తి గావలెను. కారణములను వ్రేరణచచేయని ఉదా 

సీనునకు అనిత్యప్రయత్నము లేకపోయిననూ బుద్ధియున్నం 
దున అనిత ప్రయత్న పూర్వకత్వ ముపాధి యనుటకు వీలు 

లేదు. అనిత్య ప్రయత్నము నివర్తించినచో, “హేతుభూత 

మగుబుది నివ_ర్థించును. ఉదాసీనబుద్ది బెనినిగూర్చియు 
-హీతుశే గాదనుట సరిగాదు. ఉచదాసీనబుద్ధిగాడ సంస్కార 

మునుగూర్చి హేతువు యగును. కారకమును గొ చరించెడు 



510 న్వాయకుసుమాంజలీ 

బుద్ధి నినక్తించుననుటంలనాడ సరిగాదు. ఉదా సీనుయుగూడ 
కారకబోద్ధ యగుచున్నాయ. 

మా. న హి ఫఘటాదికమకుర్వ_నృశ్చక్రాదికం నేకా 

మహే. “హీతుభూ తా శొరెకబుద్ధిర్ని వక్ష రత 

బతి చన. అయతవమానస్యాపి దక మాత్రు 

భూతాయా అపి తద్దెతుక 0 కంటక స్పర్శబుభ్ధై 

రభావాత్ . చికిర్రా పెతుభూతో అనుభ వః, 

నిన ర్హలే బ్రతి డన్న. శేనచిన్ని మి త్రేనాకుర్న 

తోవపీ చికీర్థా తద్గేతుబుద్ధిసంభ వాళ్ . అనవే 

కృతి పౌతుచికీర్షా కారణం బుద్ధిర్షిన_ర్హత ఇతి 

చ న్నతర .్రీంబాబుద్ధిమా శ్ర, తం తథా చానిత్య 

కు ప్రయత్న హాతుకత్య్ష ప్ర పయు_క్టం విశిష్ట పయ 

శ్నవికీక్షాేో హాతుబుద్ధి మత్చూర్వకత్వమితి తన్ని 

వృత్తా తదేవ నివ్తతాంనతు బుద్ధిమత్పూ 

ర్వకత్వమాత్రం. తత్ర తస్యా పవ, యోజకత్యా 

దితి బుష్టమత్పూర్వకత్వసాధ్యప మె. వరివోరః. 

సక_ర్హృకమితి ప్రయత్న ప్రృథానపమే. శంైవ 
నా స్ట తన్వ్యైవ తత్రానుపాధిత్యాత్ . 

తా. ఘటమును బేయనివాండూ అనలా ఘట పయ 

'త్నము లేనివాడు కారకమైన చక్రాదులయొక్క. దర్శనము 

గలవా డగుచున్నా (డు, కాన అనిత్య ప్ర పృయత్ననివృ_త్తివలన 

శారకబుద్ధి నివృత్తమని జెప్పుటకు వీలులేదు. అనిత్య ప్రయ 
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త్నమువలన కారణమైన కారకబుద్ధి నివ్ఫ _త్పమని జెవ్చెదము, 
వ సృకృతమున చ క్రాదులను గోచరించిన బి ప్ర యత్న కారణము 

ము గాన తన్నివృ త్తి ల్లి యకించిత్క_రమని యాథశంకింషవలదు. 
యయత్న ము చేనివానికి దుఃఖ హాతువైన కంటకస్పర్శ 
యొక్క బుద్ధియున్న ది. యీబుద్ధి దఃఖమునుగూర్చి "హేతు 
వయూ, కంటక స్పర్శరూవ కారకవిషయకముయూ యగు 
చున్నది. కాన “హాతుభూత మైన కారకబుది నివ ర0చునను 
టకు వీలులేదు. చికిర్ణాేో పాతువయగు యనేభవము అనిత్య 
ప పృయత్నే నివృత్తి లివలన్ నీివర్తించు ననుటయగూడ సరిగాదు. 
యేదో యొక కారణముచే ప్రయత్నము లేనివానికి చికీర్ల ర్షయ్ము 

దీనికి "పాతువమెన బుద్దియు యున్నందున యీరీతిగూాడ సరి 
గాదు. కృతి కారణమైన చిశర్ష లో కారణమైన బుద్ది నివ_ర్తించు 

ననినచా, అనిత్య ప్ర యత్న" ఫపూర్వకత్వ్మవయు స్టేమైనది బుద్ధి 
మత్చూర్వక తము గాదు. వ ప్రయత్న కారణీ భూత -చికీశ్చా 

కారణభూత బుద్ధి నత్ప్చూర్వకత్వ'మే యగును, దీనియొక గ 

నివృత్తి తియె యనిత్యేవ్రయళ్నే నివృ్తి తివలనం గలుగును గాని 

బుద్ధిమతూ్పోర్వకత్వము మాత్ర ము గాదు. బుద్ధిమత్పూర్వకత్వ 
ములో అనిత్య ప వు యత్న వూస్వకత్వము యప్ర యోజకము 

గాన దీనియొక్క_నివృ త్తి త్రి బుద్ధమత్పూర్వకత్వ నివృత్తి తలో 

యప యోజకము. కాన బుస్టిమత్పూర్వకత్వ సాధ్య కాను 
మానము య ప్ర రాజము గానేరదు. సక_ర్హృకమను సాధ్య 
పదమునకు (వ చ యత్న వళ్చూగ్వకం అని వ ప్రయత్న ప, థధానపత్ష 

మున ప్రయత్నములో ప వ్రయత్నము యుపాథి- గానందున 

యుపాధ్య్యాళంక శే క్ర యవ కాకము "లేదు. 
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మూ. వతేన ళరీరసంబం భే బుద్ధిగత కార్యత్వవత్ . బుద్ధి 

సంబంభే వ సృయత్నగత కౌర్యత్వముపాధిరితి నిర 

స్తం, మోప బుద్ధ్యా శరీరవచ్చరిరనివృత్యా 

బుద్ధినివృ _త్తీవద్ద్వా ప్రయత్నేన బుద్ధిం, బుద్ధి 
నివృత్యా ప్రయత్న సేనృ త్తి త్రిం సాధయేత్. సే 

ఏవం కదాచిదుపాలభ న 

తా. క _రృృత్వమువలన శరిరసంబంధమును సాధించి 

నవుడు కారస్థిబుద్ధివ లె కార స్టిత్వము చే బుద్ధమత్పూర్వకత్వము 

ను సాధించినవుడు అనిత్యప్ర, యత్న వూర్వకేత్వ మను యుపాధి 
ముందు! జెప్పంబోవు రీతినిబట్టి నివ ర్సించును. బుద్ధిమె శరీర 

సంబంధమువ లె శరిరనివృ త్రి త్లివలన బుద్ధినివృ_్తి తినే, అనిత్య 

ప్రయత్నము చే బుద్ధిని గాని, బుద్ధినివ్భ త్తి త్రో ప వయత్ననినృత్తిని 
గాని యొవండుం సాధించునో బశానోకప్పుడు ౩ వాయ నిందితుల 

డగును. 

మూ. వయంత్వవగత హా పాతుభావం కలితసకలళ క్కా 

రకప్ర యోశ్రారం కార్యాజేవానుమిమానాః, 

నై వమాస్క_ందనీయాః. తత్ర, తస్యానుపాధి 

త్వాత్ . నచ ప వయత్న ఆత్మ లా భార్థమేన మతి 

వేతతే, విషయలాభార్థమవ్య వే వీకోణార్. తత్ర; 

వ్రృయత్నాద్బ్భుద్ధిః. తన్నివృ లే త్తే ప్రయత్న 

నివృత్రిః సిధ్యర్యే వేతి వి _సృతమన్య త్ర. 

"తా, తెలుసుకొనంబడిన హాత్రుత్వము కలిగినట్టియు, 

సకలశ క్పులత్ “గూడిన కారకములను ప్రేరణ జేయునట్టివానిని, 
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"కారమువ లన, అనుమేయించెడు మేము యీారీతిగా దూవ 

ణకు పాత్రులము గాము.జ్ఞా నెచ్చా ప్రయత్న ములలో వ్రల్వేక 

జన్యత్వము సాధ్యమైనచో అనిత్య వ్రయత్నము యుపాధి 
గాదు. స్వోత్పత్యర్థమై ప్రయత్నము బుద్ధిని య వేతీంచినచో 

అనిత ప్రయత్న ముపాధి యగును. తనయొక్క యుత్సే త్తి 

కొరశే బుద్ధిని ప్రయత్న మవేమీంచుట గాదు. ప్రయత్నము 

నకు బుద్ధివిషయ మే విషయముగాని, వెరే. యొకవిషయము 

చేదు గాన బుద్ధివిషయమందు కార్టజనకమగుటకులనాడ 

బుద్ధిన వేముంచును. అందువలన నే వయత్నమువలన బుదియు, 

బుద్ధినివృ_్ణివలన పృయత్న నివ్భ_త్తియు సిద్ధించునన్న సంగత్ 

వూరషమందుం జెప్పియెయుంటిమి. 

మూ. కార్భ్ధబుద్దినివృత్యా తు కార్య ఏవ ప్రయత్న 

నివర్వ్యతె న నిత్యః, నిల్యేచ వ్రయత్నె నిత్ర్యైవ 

బుద్ధిః ప్రవ_ర్పలే, నానిత్య్థా న హి తయా తస్య 

విషయలాభ సంభవః.శరి రా బేః ప్రాక్ తదసంభ వే 

దేవానువపత్సౌ సక్వానుపప త్తేః. ళరీరాజన్యత్వ 

వచ్చానిత్య వృయత్నా జన్యత్వమిళి సంవే.వః. 

తా. 'కార్యబుద్ధియొక్క- నివృ_త్తివలన కారస్ధి పయ 

త్నమే నివర్సించును గాని నిత్వ్యవ్రయత్నము నివ _ర్దించదు, 

అప్పై నచో నిత్యబుద్ధి యెటుల సిద్ధంచుననంగా; నిత్యమైన 

వయత్నము యున్నచో నిత్యబుస్ధియే సిద్ధించును గాని 

అనిత్యబుద్ధి ప్రవ ర్రించదు. నిత్యప్రయత్నమునకు విషయ 

లాభముంగాడ లెదు. బుద్ధి అనిత్యమైనచో, అనిత్యబుద్ధి శర 

రములేనిచో బుట్టుటకు వీలులేదు. అనిత్యబుద్ధిలో హీతువ 

వ 
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యగు శరీరముయొక్క_. ఉత్ప_త్తికంకు ఫపూర్వమున బుద్ధి లేనం 
చున శరీరమే బుట్టనిచేో, అనిత్యబుద్ధి యెల్లపుడు పుట్టకనే 

బొయీన్సి శరీరాజన్యత్య్టమువలె, _ అనితర్ణ ప్రయత్నా జన్య 
త్వములనాడ న్యర్థవి శపణఘటితము గాన జవిత్య ప్రయత్నా 

జన్యత్వము చె వీ త్యాదికమం దక_ర్హృకత్వ్యమును సాధించుట 

సరిగాదు. 

శ్లో. తర్కాభాసతయా న్యెపాం తర్మాశుద్దిరదావణం, 

అనుకూలస్తు తర్కోత్ర, కార్యలోపో విభూషణం. ౩ 

తా. ఈశ రుడు క _ర్హఘయనచో, శిరిరముగ లవాయిగా 

నియనుపరో_కృతర్మ_ము ఆభాసరూవ మగుటవలన, ఫట్టిత రా. 
శుద్ధి. మా యనుమానమునకు దూపకము గాదు. మామతము 

నందు కరయగు కారణము లేనిచో కార్యమే లేకపో 

నియ్యను. అనుకాలతర్మ_ము వ్యభిచారళంకను నివ_ర్దింహః 

జేయునడి యున్నది. కాన ఈశ్వరసిద్ధి యగునని తాత్పర్యము. 

వెనుక(జెప్పిన తర్క_ మాభాసరూప మెటుల యగుననయగా, 
-ఈశళ్వరుండు సిద్ధించనిచో -ఈశ్వారుండు ళరీరిగాని యను యా 

పత్తిరూపమగు తర్కావతారమే యుండదు. -ఈళ్వరుండు 

సిద్ధించినచో యెట్టి ప్రమాణము చే ఈశ్వరనిద్ధియగునో దాని 
వలననే అశరీరి క రయగు ఈశ్వరసిద్ధి యగును గాన -ఈశ్వ 
రుడు గ రయైనచో శరీరముగలవాండై గా నియనుతర్క_ము. 
ఈశ్వరసిద్ధి వతేమునందున్వు అసద్ధిపక్ ముననూగూడ యనుప 
వన్నము గాన యాఖభాసరూవ మగును, 
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మూ. కారక వ్యాపారవిగ మే హూ కార్యానుత్ప త్తి వ 
సంగః. చేతనాచేతనవాషపార హు ర ప్రార యో; పవాతుపుల 
ఛావావథారణాత్ , కారణాంత రాభావసప్పివ 
కర్త భా పె కౌర్యానుత్సే త్తి ప్రసంగః, స్ మ్షరవి 
కారణత్యాత్ , 

తా. కర్త లేకపోయినను కారణాంతరమువలన వీల 
కార్యుముం గలుగకూడదని యాశోంకింవవలదు. కారణాంతర 
వ్యాపారములొ గూడ కంర కారణము గాన క ర్రలేనిచో అది 
యునుగూడ 'లేకపోవలనీవచ్చును. ఇతర కారణములు ేనిచో 
నెటుల కార్యానుత్చ_త్తయో క_్రగూడ కారణము గాన కర్త 
"లేక ఇతరకారణములు యున్నను కార్యము "లేశపోవలసీ 
వచ్చును. 

మూ, యస్త్వాహ వ్రత్యతూనువలంభాభ్యాం తదు 

త్స త్పినిళ్చ యో దృశ్య యో రేవ, న త్వదృళ్య 

'యోః. ప్ర త్యతస్యానువలంభస్య చ తావన్హాత్ర 

విధిని పేభసమర్గత్యాతి . ధూమాగ్నివత్. కంప 
మారుతవచ్చ. న హీ ధూమః కార్యో అనల 

స్వెత్కి జె 'దర్యస్యావి, నహీ కాఖాకంపో మూత 

రిశ్వాన ఇత్కి _స్పిమితస్యాపి స్యాత్ . కిం తు భౌమ 
స్పృృళ్వ'యో రేవ. త ధేపహోపీ ళరీరవత వవ కార 

ణత్వమవగంతుముచితం నాన్యన్యేతి తదసత్ . 

తా, అన్వయవ్యతి రేక ముల చే కృతికి కార్యమునకు 

బ్యారీ ప్తి గహము సంభవించదు. నీమతమున ఈశ రునియొక్క_ గ 
(UU 
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కృతి నిత్యము గాన డానికి వ్యతిరేకము సంభవించదు. కాన 
అన్వయవ్యతిరేకముల చే దృశ్యమైనవాట్లకే కార్య కారణ 
భావముగ్గాన్సి అదృళ్యములకు సంభవించదు. కృతి వ్యావ్యతా 
జ్ఞానమువలన అదృశ్యమైన కర్త సిద్ధించిన చో ధూమాగ్ను లక 
యుండు వ్యా ప్రిగృహమువలన ధూమములో కారణము 
గానట్రియ్యు, అదృళ్యమైన జాఠ రాగ్ని గూడ సద్ధింపవలసీ 
వచ్చును, వటులనే వాఖ్రలయొక్కకంవము వాయు కార్యముం 
గాన పేట్టక్రు యుండుకున్న వ్యాష్పిగ హమువలన _స్థీమిత్ర 
మైన వాయువలనాడ సిద్ధింపవలనీవచ్చును, గాన దృళ్యమైన 
'కార్యమువే శరిరి యగుక ర్తమే సిద్ధించును గాని అదృళ్య 
యైనకర్త నిద్ధించుననుట సరిగాదని సౌగతులమతము సరిగాదు. 
మూ. సత్య తానువలంభౌా హెదృళ్యవిషయావుపా 

య_స్టదుత్ప త్తినిళ్చయే. న తు దృళ్యతెవ తత్ర 
వేయా, కిం నామ దృళ్యా శ్మితం సామాన్య 
ద్వయం? తదాలీఢస్య హి తదుత్చ త్తినిశ్చాయే 
దృశ్యామదృళ వం వా సర్వమేవ తజ్జాతీయం 
తదుత్పత్తిముత్తయా నిశ్చితం భవతి. యథా 
స్పర్శరరూవరసగంథానాము _త్తరో త్తరనిమి తతా 
యాం తవ, అస్తాకం చాతీం ది యసమవాయాది 
సీద్దా న చేదేవముదాహృతయో రేవ దహన 
సవనరురారాలోకరూపవతో స్పదుత్స శ్రి ని శో 
యే కధమనాలోకనిర _స్తరూవ యోన్సీద్ధిః యదు 

_ దర్య స్తిమితసాధారణనిద్ధిస్సాదితి. 
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తా. కృతివిశేష. కార్యవి శేషములకుయుండు వ్యా_్తి 
గ్రహము బాధకము లేనిచో కృతిసామాన్య కార్యసామాన్య 
ములయొక్క_ వ్యా్రిగృహములో ఉపాయము యగును. 
వహ్ని విశేష ధూమనిశేషములకు యుండుకున్న వాస్ట్ర విగ 
వాము యట్లు త త్సామాన్యములకు యుండు వ్యా వ్రగవొ 
ములో యుపాయమో నీమతమున స్పర్శవలన రూపమున్నూ, 
రూపమువలన  రసముయున్ను, రసమువలన గంధము 
యును యెటుల యుళ్చన్న మో మామతమున కార్యకారణ 

తావచ్చేదక జాతా క్రాంతములు దృశ సి మైననూ, యద్భశ స మై 
ననూ, కార్య తావచ్చేదక జాత్యా కాంతములో కారణ తావ 
చే దక జా త్యా క్రాంతము స్క యోజక మగును. కాన బౌధకము 
లేనిచో విశేషములయొక్కం వారి ప్తీగవామువలన సామా 
న్యములకుంనాడ వ్యా _ప్టీగ హము6 గలుగును. అట్లు గానిచో 
పాకము. ఆ లో కాత్త కవహ్ని వలనన్యూ కంపము రూవముగల 
దండమువలననూ _ బుట్టుచున్నందున ప్రత్యమోనుపలంభము 
లవె పాకమువలన ఆలోకవహ్నియు, కంవముచేే, వము 

గల దండమున్నూ సిద్ధించును గాన్మి అనాలోకరూపమగు 
జఠ రాగ్నియు రూవములేని వాయువయున్నూ యొటుల 
సిద్ధించును. కాన బాధకము లేనిచో సామాన్యములకుంగూడ 
కార్య కారణభావము సిద్ధించునని చెప్పవలెను. 

మూ, తద్భ వేద వ్యేవం యది శరీరాదికం వినా కార్య 

మివ బౌమం స్పర్శవద్వేగవంతం చ వినా 

అన్ని మా త్రాత్సవనమా త్రాద్యా ధూవుకంపా 

సాన్టతాం న త్వేవం. నచవం చేతనవ్యభిచా 
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రోప్ శక్యా భిధానంత్యలం బాల వృలాపానాం 

సమా థానై:. 

తా. శరీరము లేనిక _ర్హవలన కార్యము. బుట్టినట్టుగా 
భౌమము. అనంగా భూమియందుయున్న ఆలోకరూవమగు 
వహ్ని లేక వహ్న నామాన్యమువలన ధూమముయున్ను 

ఉద్భ్భూతస్పర్శయు,. వెగమున్నూ గలవాయువు లేక వవన 
మా శ్రమువలన నే కంపమున్నూ గలిగినచో నీవు జెప్పినరితి 
సరియగును. అట్లు కానరాదు. వవనమా త్ర మువలన కంప 

మున్నూ, అదృళ్యమగు వహ్నీవలన భూమమున్నూ బుట్ట 
నందున దృశ సత్వము బ్ర 'యోజక మనవలెను. కాన ధూమము 

వలన అదృళ్యవహ్నియు, కంవమువలన అనుదూ తస్పర్శ గల 

వాయువయు నీద్ధించుటకు వీలులేదు. కర్తృత్వముచే శరీరిత్య 
సాధ కానుమానములో వ్యభిచారళంకయు. జేయుటకు వీలు 
"లేదు. అశరీరకర్తను సాధించు నీయాశేవములవేత నేమి 
యును బనిలేదు. 

మూ. తదుత్స ల్వెరసిద్ధావవీ తత్తృదుపాధివిధూన నేన 
స్వాభావికత్వస్థితొ యది కర్తారనుతివత్య కార్యం 
స్యాత్ . స్వభావ మేవాతివలేదితి కార్యవిలోప 
వ్రనంగ ఇతి. ఏతచ్చ సర్వమాత్మతత్వవివేశే 
నిఫుణతరముపపాదితమితి నేహా ప్రతన్యతే 

5 అ జ ఈ డి వవం చ సిద్ది వతిబంభే నవ్రతిబంథ్యాదేః 

తు ద్రోవ ద్రవస్యావకాళ కప్ప తిబందసిద్దా విష్టా 
పాదనాత్ . తదనిజొ తత వవ తత్సిదర వసం ధి ధ్ ఆ 
గాదితి. 
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తా, కార్యలోవ ప్రసంగ ము మరియొకదితిగా జెప్పంబడు 

చున్నది. క్తలేని దీకార్యముం బుట్టినచో కర్త స్వభావము 
యనువవన్న మగును. క్రర్తయనంా కార్యమును జేయు 
వాండు. గదా? కార్య మే బుట్టిన చో కర త్వస్వఖావ మే 

యనుపపన్న మగును. కార్యలోవప్రసంగ మనంగా ఇదియే. 
-ఈసంగతియే ఆతృ్మతత్వవివేక మను గృంథమం దువపాచించం 
బడ్డది. అదృళ్య మైనక_ర్పకు కార్యమునుగూర్చి కారణత(ముం 

జెప్పినపిదప కర్త ఎ్రకేఏవార్టి ప్పి కార్యత్వమందు సిష్ధించునపుడుు, 

చవలపిల్లి యందు దృళ్యృళ్ళంగము నిపే.ధించిననూ, అదృళ్యు 

శృంగము సిద్ధించని యనుతుదృమగు పృతిబంధులకు యవ 

కాళము లేదు. యేలనన్న, పతిబంధము సీద్షించినప్పుడు ల్పష్ష 
(WU థి తె 

మైన -ఈశ్వరసీద్దియే యగును. నీద్ధించనిచొ", వ్యాప్తిసిద్ధి 
"లేనందున నే అదృళ్యళ్ళంగ సిద్ధి ప్రసంగము సంభవించదు. 

మూ. నను తస్య సర్వదా సర్వశ్రావిశేషే కార్యస్య 
సర్వదోత్ప_త్తిపృసంగ ఇతి నిర వేమేశ్వరవమే. 
దోపః. పాసేకే ఉవేక్షణీయ నవాస్త్రితి 
బాలస్య పృదీపకలికా, క్రడయైవ నగరదాహః. 

న్థేమభాజోజగతవవాకారణకత్య ప్ర సం గాతి . జీ 

మితి బ్రువతః సౌగతస్యద_త్తము_త్తేరం ప్రాక్. 

తా, జీవాదులయొక్క_కర్మను అవేతమీంచక ఈశ్వరుడు 

కారణమైనచో ఈశ రుం డంతటను ఎల్లప్పుడు యుండుట 

వలన "కార్యము ఎల్ల పుడు వుట్టవలసివచ్చును. జీవాదృష్ట్రము 

న వేతీంచి కారణమైనచో కార్యమునకు కా దాచిత్షృత్వ 

ముపవన్న మైనన్యూ బాలుడు క్రీడవలన దీపముచే నగర 
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దాహమును జేనినటుల -ఈళ్వరుండుగూడ ఉవేవషణీయుద్దా 
గావలనివచ్చునని యాళంకించుట నరిగాదు, వెనుక నుదవా 

రించిన నిర వేకుత్వ సా వవత్వవత ములయందు దోవములచే 
జగ త్క్కారణత్వ మే ఈళ్వరునకు లేకపోవలనివచ్చును. అకా 

రణత్వ మే యంగీకరించినచో కా దాచితృృత్వమునకు యనువ 

న్యాయకుసుమూంజలి 

పత్తి వచ్చునన్న సంగతి 'వెనుకం జెప్పియేయున్నా ము, 

మూ. ఆర్షం ధరొపదేశం చ వెదశాస్త్రా విరోధి నా. 

రో 

య_స్హ్స ర్కెణానుసందల్తె స ధర్మం వేద నేతరః, 
తమివమర్గమాగ మస్పంవద తి విసంవదతితు వే 

హూం విచారం. 

. విశ్వతశ్చమురుత విశ్వతోముఖో 
నిశ్వతో చాహురుత విశ్వతః పాత్, 

సంబాహుభ్యాం ఢవమతి సంపత ఆ 

కంథనాభూమోా జనయన్ చేవ వక. 

అర న ప్ర = మూ ఆత్ర, మ్రథ మేన సర్వజ్ఞత్వం చతమువాూ దృస్ట్రేరువ 

లవ.ణాత్ . ద్వితీయేన సర్వవ_క్షృత్వం, ముఖేన 
వాగుపలవ్ణాత్ ,తృతీయేన సర్వసహ కారిత్వం, 
బావాునా సర్వసహకారితో సవలవత,ణాత్ చతు 
గ₹ైన వ్యాపకత్వం, పదా, వ్యా వ్వేరవలత.ణాత్ . 
పంంచ మేన భర్షాభర్మ లతుణ ప్ర థానకారణత్వం 
తౌ హీ లోకయా త్రావహనాద్భ్బాహారాపషస్టేన 



పంచమ స్థబక ము, కలి] 

పరమాణు రూప వ్ర థానాధిస్టేయత్యం కే హీ 
గతిలిలత్యాత్ . వతత్ర, వవదేశాః. పతంతీతి 
సంధమత్కి సంచనయన్నితి చ వ్యవహితోవసర్ష 
సంబంధః లేన సం యోజయతి, సముత్పాదయ 
న్నిత్యర్థః, ద్యావా ఇత్య్యూర్ధ్వస పలోకోవ 
లతుణం, భూవిరాత్యదస్తాత్ . ఏక ఇత్య నాది తేతి 
సృఫృతిరపి “అహం సర్వస్య వ్రభవో మత్త 
సర్వం వవర్తత” ఇత్యాది, వ్తేన చి హ్విది 
శ్కతెపొద కా ఆగమా బొద్ద వ్యాః. 

తా. తరము లెనిచో బుషిప్రోకృమగు ధర్మొవటెళ 
మందు తాత్పర్యము నిళ్చయించుటకు వీలులేదు గాన వేద 
శాస్త్రావిరోధి యగుతర్క్మమువే యేష్టరుషుండు ఆర్ష మైన 
ధరోవబేశానుసంథానమును జేయునో, ఆపురుషుండే ధర్మ ర 

మును తెలినినవాండు గాని మరియొకండుగాడు యని ఆగ 
మనము జెప్పుచున్న ది. నాగ తాదివుతములకు విరుద్ధముగా 

నాడ యాగముం జెప్పుచున్నది. 

1. “విశ్వతశళ్చముః అనెడు ప్రథమపాదముచే పర మేశ్న 
రునకు సర్వజ్ఞత్వము. చెప్పబడుచున్నది. సర్వమును గోచరిం 
చెడు దర్శనముగలవాండు, 

2, “విశ ఏతోముఖఃి అన్ని ముఖములచెతన్సు అన్ని 
వాక్కుల చేతను సర్వమును పలుకువాండు. 

8. “విళ్ళతో బాహుః యీ మూండవపాదముచే సర్వ 
నహాకారిత్వముం జెప్పంబడుచున్నది. 
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త్త “విశ్వతః పాత్ * అను నాలగవపాదముచే సర్వ 
వార్ట ప్తి జెప్పంబడినది. 

ర్ “సం బానుభ్యాంి అనెడు అయిదవపాదము చే థర్రా 
ధర్మ రూష ప థాన కారణత్ర్వముం జెప్పంబడును. యోధ రాధర 

ములు లోకయా తృను వహించును గాన లవి బావాుస్థానీ 
యములు. 

6. “'భమతిసంపత త్రై అను ఆరవపాదముచే పరమాణు 
రూపమగు ప్ర థానాధిష్పైయత్వనుం జెన్చయబడును. సర్వదా గతి 
నీలములగుటవలన అవి రెక్క_లవంటివి. సం॥ అను “ఉవసర్ద 
ధమతి అనుదానితో కలినీనయెడల *సంధవమయతి అని రూక 
మగును. పర మేళ్వారుం డీవరమాణునులను కలికి వ్రవంచ 
మును బుట్టించును. “డద్వావాభూమి జనయన్ దేవ ఏకః, వక్ష 
అనాదియైన దేవకి ఈళ్వరుండు ద్యురాది వజై న ఊర్ల లోక 
ములను, కిందుగా యుండుకున్న భూరాదిస ప్ప అథోలోక్రము 
లను సృజించువా. డీళ్వురుండని తాత్పర్యము. '“అహంసర్వస్య 
స్కభవకి అను స్మృతింగాడ ఈశ ఏరునకు సర్వక _ర్హృతగ్రమును 
జెప్పుచున్న ది. 

మూ. ఆయోజనార్లల(పి, 
ఖు 

శ్లో. స్వాతంత్య్యే జడతా హోనిర్నా దృష్టం దృష్టఘాతుకం, య 
we) 

కూత్వభావే ఫలాభానో విశెషస్తు విశేవవాన్. ౪ 

తా. ఆయోజనమునంాూ, దష సిణుకారంభక సంయోగ 
మునునార్చి కారణ మైన సృష్ట్యాద్య కాలీన మైన పరమాణుక ర 
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టీ, యుజ్యతే సంయుజ్యతే అన్యోన్యం ద్రృవ్వమనే 
నేత్యాయోజనమితి వ్యుత్ప త్తిః 

తా. సృష్ట్యాద్య కాలీనమైన దర్యాణుకారంభక సంరారా. 
గానుగుణ మైనకర్శ వరమాణునవులయందు స్వ్మపృయత్నమువల 
ననే గలిగినచో పరమాణువుల క చైతన్యభ౦గముం గలు 

గును. ప్రయత్నము నపేటీంచకయే అదృష్టమువలననే 
క్రి యం బుట్ర్టినచో, అదృష్టమునలననే దష్భాణుకముః గలుగ 
వలసివచ్చును. కారణాంతరా వేత. లేక పోవలసీవచ్చును. 

కాన చేతనవ్యాపార సహితమెన పరమాణుకర వలననే ద్వ Q__ ర , 

ణుకారంఖ కసంరవూగము గలుగునని చెవ్పవలెను. 

మరియొక స్థలమందుండుకర నుశూర్చి కారణముగా నువ 

లబ్ధమైన చేతన ప్రయత్న మునకు హేతుత్యముం జెవ్పనిచో,. 
సపూాతును లేనందున, కీియయె బుట్టక పోవలసివచ్చును. 

చప్టా రావ శ్రియనుగూర్చి చేతనవ్యాపార మగు 

పృయత్నము "హాతువై నను క్రియాసామాన్య హెతుత్వము 

వ్రయత్నమునకు యేల జెన్చవలెననినచో? 'చేష్టారూవ కి యా 
విశేషము. భోక్రయందుండు ప్రయత్నమువలన గలిగినను,. 
విశేష కార్యకారణభావ మున్న ప్పుడు తత్బామాన్య్భ ములకు 

గూడ కార్య కారణభావము బాధకము లేనప్పుడు సీదించును. 

కాన. కి యాసామాన్యములో శచెతనపృ్యయత్నము కారణ. 

మని జెప్పవ లెను. 

మూ. వరమాణ్యాద యో హి చేతనా యోజితాః, వ్ర 

వ రంతే అ చేతనత్యాత్ . వాస్యాదినత్ , అన్య 
అలామో 



ఛా కారణం వినా కా ర్యానుత్ప_త్తీ ప్రసంగ & 

అచేతన శ్రీయాయా లెత నాధిహ్లూన కార్య తాన 

థారణాత్ , క్రి యావిశెపవి శ్రాంతో యమర్థః, 

నతు తన్గాత్సగోచరః. చేష్టా హీ చేతనాధిష్టా 

నవమవేత లే ఇతి చేత్. 

తా. వాస్యాదికము అచేతన మగుటవలన చేతనవ్రయ 

'త్నాథీనమైన కర్మగలదియై యటుల కార్యో త్పాదక మో 

అశ్లు పరమాణువులుగూడ చెతనవృ్యయత్నా ధినకర్మ గలవియై 

కార్యో త్పాదకములు యను అనువమూనముచే చేతనుండు సిద్ధిం 

చును. ఇట్టి కార్య కారణభావము నంగీకరించని చో కార 

ణము లేనందున కార్యము. బుట్ట్రకపోవలనివచ్చును. అచేతన 

మైన వస్తువులయందుండు క్రియాసామాన్యమునకు చేతనుని 

యొక్క వ్రయత్నాధనత్వము నిశ్చితమై యున్నది గాన పర 
మాణును లచేతనములు గాన దానిక్రయ చేతన ప్రయక్నా 

“ధీనమని జెన్చవలెను. 

చేష్టారూపమగు నచేతన క్రి యావిశేషము. చేతనవ్ర 
యత్నము నవేవ్సీంచిననూ క్రియాసామూన్యములో చేతన 

.మవయత్నా వేత, యేల యంగీకరించవలెను ? చేష్టాత్వనము 

వూరాషనుమానమున యుపాధి యగును. చేష్టాంతర్భా వెన 

సాధ్య వ్యాపకత్వమను. పరమాణు క్రీయాంతర్భా వేన సాధనా 

వ్యాపకత్వము వచ్చును. కాన దుహానుమానమని యాశం 

'శింవవలదు. | 

మూ. అథ కేయం చేష్టా నామ? యది ప్రయత్న 

వదాత్తే సంరఠరూగాసమవాయికారణకా శ్రీయా 



పంచమ సృబక ము. ర్లిన్. 

పసృయత్న మాత్ర కారణిశేతి వావివశ్నితం, తన్న, 
తన్వ్యైవ కత్రానహధిత్యాక్. అథ హి తా 
పాతపా ర్రా_త్రపరివోరఫ లత్వం తత్వం; తన్న వివ 
భ్ క్ష దృంధనావ్యాపనాత్. 

తా, చెషస్టయన నేమి? ప్రయత్న ముత్రోగూడిన యాత 
మయొక్క_సంమోగ వమసమవాయో కారణముగా గల క్రి యయా, 
లేక వ ప్రయత్నమాత్ర, త, మే కారణముగా గల క్రియ యందువా? 
అట్లనుపుకు వీలులేదు ప ప వయత్నవడాత్త సంయాగా సమవాయి 
కారణక కి క్రియాత్వమే న సాధ్య మైనందున సాధ్యరూపమే చేష్టా. 
త్వము గాన స్వన్థులో స్వమే యుపాధి యని ఇప్పుట 
యసంగతము. 

హితస్రా _ప్పిఫపలకము, అఆహిత వరివోరప లక మైన శ్రీయ 
చేష్టయనిన చో, విషభ కణమందునుు గొంతుకకు ఉరిపోయు 
టయులనాడ చెష్ట గాన వీట్టయందు, పాతాహతవరివోర' 
ఫలకత్వ రూపచష్టాత(ము లేనందున సాధ్య వాా్యాపకము. 
కాదు, గాన ఉపాధియనుటకు వీలులేదు. 

మూ. లష్లానిష్టప్రా ప్పిపరిహోరప లత్వమితి చేత్. కర్తా 
రం ప ప్రత్యన్యం వా? ఉభయథావపీ వరమా 

ణాషది శ్రీయాసాథారణ్యాదవి శేషః, శాంత 
సమోావోయా అతథాభూతాయా ఆవి చేతన 
వాష్టవారా పత్షుణాచ్చ, 

తా: విషభశుణానుకూలమైన (క్రియలనాడ ఇచ్చా 
విషయ మైన విషభతణఫలకము గావచ్చును. లేనిచే దాని 



526 న్యాయకుసుమాంజలీ 

యందు ప్రృవృ్తియే గలుగక పోవలనివచ్చును. ఇటులనే 
ద్ర, తికియుండుటు యనిష్టము. దానియొక్క వరిపోరమే పల , 

'ముగాగలది ఉద్భంధనము గాన సాధ్య వ్యాపక త్వము సంభ 

వించును గాన చాత్ర ముపాధి గావచ్చునని యాళంకింవ 

రాదు. కర్తయొక్క_ పచ్చా విషయఫ లకత్వమా, లెక మరియొకని 
"యొక్క శచ్యావిషయఫ లకత్వమా, వరమాణునులయందు 

యుండు, క్రియ జగ త్రర్తయగు ఈళ్వరునియొక్క_ అచ్చావిష 

'యమైన 'సౌర్యమునుగూర్చి "కారణము గావచ్చును, అక్ష అస్త 

దాదోలయొక్క. ఇష్టఫ లములో సమర్థము గావచ్చును. సాధన 

వ్యాపక మైనందున ఇట్టి చేస్టాత్వ ముపాధియనుటకు వీలులేదు. 

'ముత్యవచిప్పనుజూచి వెండియని , భ్రాంతిచే ప్రవర్సించినవాని 

(క్రియారూవ చెప్టయం దిష్ట మైన రొడతప్రై _వ్సీఫలకత్వము గాన్ని 

'అనిష్టమైన ళు_క్రి అనలూ (ముత్యపచిప్ప్రయొక్క_ పరివార 
'పలకముగాని లేదు గాన వెనుకటి చెప్టాతము సాధ్యవ్యావ 

'కములనాడ గా నేరదు. 

మూ శరీరసమవాయి. క్రియాత్యం తేడితి చేత్. న. 

మృతళరిర (క్రియాయా. అపి చెతనపవూర్వకత్వ 

వ్రసైః జీవత ఇతి చేత్. న, నేత్రస్పందాదే 

శ్చొితనాధిజ్టానాభ్యువగమప్రసం గాల . స్పర్శన 

ద్ద )వ్యాంతరా వ, యోగ సతితి చేన్న. జ్వలన 

వవనాదా తథాభా వాభ్యువగ మావ త్రేకళ రీరస్ట 

స్పర్శవద్ద ) వ్యాంత రా ప్రయు_కృన్యెతి చేత్. న, 

చేష్టయైవ శ రీరస్య లత్యమాణత్వాత్. 
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తా. శరీరసమ వేత మైన (క్రియయే చేష్టయనినచో మృత 
శరిరమందు వాయా్వదులయొక్క_ సంరారాగమువలన శయం 
బుట్టును గాన అట్టిక్రియలనాడ చప్ప కావలనీవచ్చును. జీవించి 
(ద్రతికియున్న ) వానియొక్క_ ళరీరమందుండు క్రియయే చేష్ట 
యని మృతళ రీర, క్రియయందు చేష్టాత్వము వారించినను, జీవిం 
చినవానియొక్క_ నేత్రములయందు వాయువుయొక్క_ నోదన 
నంరూరగమువలనంగలుగు శ్రే యలనాడ చేష్ట కావలసివచ్చును. 
స్పర్శగ ల ద్ర వ్యాంతరముయొక్క సంయోగమున గలగని 

శ్రియయే చెష్టయని చెప్పెదము,  నెత్రస్పంద స్పర్శగల 
వాయువృుయుక్క సంరయూగమువలనం బుట్టినందున దానికి 

చేబ్టాత్వాపత్తి వారించినను అగ్ని యందు వాయువ్రుయందుం 
డెడ్నుక్రియ. స్పర్శగల మజయొకవ స్తువుయొక్క_ సంగా 

అన 5 గమువలనం బుట్టనందున ఆ క్రియలుగూడ చేష్ట గావలసీ 

వచ్చును, 

శఛద్రిరవముందుండు స్పర్శవ ద్ర వ్యాంత రా ప్ర యోజ్య మైన 

శ్రీయయే చేస్టయని అగ్నియందు, వాయువ్రయందు నుండు 
క్రి యకు చేప్టాత్భము వారించినను అనవస్థ యనుదోషము 

వచ్చును. యేులనన? చేష్టచే శరీరమును ెలీనీఫొనవ లెను. 

శరీరలతు.ణమెన చేస్ట్రకు శరీరత్వములోం గూడ వృవెేశళముం 

చేసినచో లత్యుజ్ఞానము. లతుణజ్ఞానము నవేశీంచును. లక్ణ 

ము లత్యుములో సృవిష్టమగుటవ లన లత్యజ్ఞానము లతుణ 

జ్ఞానము న వేతే,ం౦ంచును. లతణజ్ఞానముద్వారా లత్మ్యజ్ఞానము 

లో లత్యజ్హూన మవేతీతము గాన బట్టి అనో్యోన్యా శ్ర యను బీ 
సంభ వించును. 
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మూ. సామాన్యవి శేష శ్చెష్టాత్వం, యత ఉన్నీయతే 

ప్రయత్న వూర్వికయం క్రి యేతి చేన్న. కియా 
మాల్రైతైవ తదున్నయనాత్. భో క్షృబుద్ధి 
మళ్ప్చూర్వకత్వం యత ఇతి చేత్, తరి తద్వి 
(ొంతత్వ మేవ తస్య న వైతావలెవ క్రియా 

మాత్రం (ప్రత్య చతనమాత్రస్య చేతనాధిష్టా 

నేన వ్యా _ప్పిరపసార్య తే. విశవన్య విశేషం 
ప్రతి పా దలయా సామాన్య వ్యా ప్టిం 

వత్యవిరోధకత్వా - అన్యథా సర్వసామాన్వ 
వ్యా స్తేరుచ్చే దాదిత్యు కృం. ఏ లెనాళరీరిత్యా 
దినా సత్స )తివతత్వమపా స్థం, అత్రాప్యాగ వు 

సంవాదః. 

తా. యేధర్మ మువలన క్రియయందు వయత్నవూర్వ 
కత మను మేయించంబడునో ఆధర్శ మే శ్రీయాసామాన్య 
విశేషచేష్టాత్యు మనిచెప్పుటకు వీలులేదు. (క్రియాత్వ రూప 
సామాన్యధర్థ ముచే ప్రయత్న వూర్యకత్గము సిద్ధించును. 

శ్రీయాత్వసామాన్యముచే ప్రయత్న ఫూర్వకత్యము 
నీదించినను నెధర ముచే భో కృబుద్ది మత్పూర్వకత్వము నీద్షిం థి - ఆల ౪ | థి చునో, ఆధర్మ్మ మే చల్లాత్స మనినచో యెక్క_డెకడ చేష్టా 
తమో అక్కడక్కడ భో క్ట ఫ్రమద్భుద్ధి మత్సూర్వకత్వ మను 
వ్యా విశేషములకే సంభవించును. ఇట్టి విశెషవ్యా ప్తీవలన 
అచేతన శీయయందుండు (కీయాత్వసామాన్యమునందప 
చేతనా యోజితత్వవ్యా వీ వరిహరించంబడదు. 
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క్రి యావిశేషమైన చేష్టాత్వము భోక్త బుద్ధి మళ్చూ 

ర్వకత్వ రూపవిశేషసాధక మగుటచే సామాన్య వ్యా ప్రిని 

గూర్చి విరోధి గానేరదు. విరోధి అయినచో సామాన్య వ్యా 

పీకి భంగము గలుగునని పూర్వమందు. జెప్పియే యుంటీమి, 

వయేవిశేషములకు కార్యకారణభావమో బాధథకము 

చేనవ్పడు త త్సామాన్యములకుయనాడ _ కార్య కారణభావము 

సిద్ధించునన్న సంగతి వూరషమం ద నేకస్థలములయందుః జెప్పీయే 

యున్నాము. 
| 

శరీ"రేతర క్రియయందు చేష్టాత్వము లేనందున భో కృ 

బుద్ధి మత్ప్చూర్యక త్వము యుండకపోయినను (క్రియాత్వము 

యున్నందున పరమాణు క్రియంనాడ చేతన, పృయత్నేప్ర యో 

జ్యమై కార్యారంభ కము గాన, పరమాణువులు శరీ రెతర 

ములు గాన చేతనాయోజితములై కార్యారంభ సమర్భములు 

గావు అనెడు సత్ప 9తివషూనుమానము యాశంకించుటకు 

వీలులేదు. 

వరవూణువులు చేతనా యోజితములై కారాస్ట్రరంభ 

సమర్భములు గావని శెప్పినచో ఆగమవిరోధము:గూడ సంభ 

వించును. 

మూ. యదా స బేవో జాగక్షి తదేవం చేష్టలే 

జగత్ , యదా స్వపితి వఫాంతాళ్న తజా సరర్షం 

నిపిరాలలి. అజ్ఞా జంతురనీశో యమాత్మీనః సుఖ 

దుఃఖ చూ. ఈశ్వర ప్రే రితో గ చ్చేత్చ్వర్టం వ
ా 

శభ, మేవ వా మయాధ్య మణ ప్రకృతి సూ 
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యే సచ రాచరం, తసామ్యుహమహం వర్షం 

నిగ్భవ్లో మ్యత్సృజామిచ.ఇత్యాది. అత్ర, జూగర 

స్పాపౌ సవహాకారిలాభాలాభా -ఈళ్వర ప్రేరణా 

అ జడి యాముజ్ఞ త్వమ ప యతమానత్యం చ “హాతూ 

దర్శిత , పరమాణ్వాదిసాథారణ్ ", స్వర్షళ్వ భు, 

చేష్టానిషస్టోవలత ణే, వత దేవ సరా్యధిజ్జ్ఞానము త్త 

రత్త నిభావ్యతే మయే త్యాదినా, 

తా. అధ్య వ.ణ మయా=సర్యాధిష్టానమైన నా చేతను, 
వకృతిః = పరమాణువ్రు సచరాచరం = చేతనా చేతనములను, 
సూయ తే=పుట్టించునని యర్థము. వరమాణునులు మొదలుగా 
గలవి ఆచెతనములు. స్వయముగా సృయత్నించుటలో సమర్థ 

ములు గానందునను, ఈశ్వర వ్రేరణ యుండవలనీవచ్చును. 
కాన ఈళ్వరవ్రేరణలో అనై తన్యము అపృయతమానత్వము. 
-ఈ రెండును "ఊపాతున్సలుగా జెవ్చంబడెను.  వరమాణునుల 
యందు నీరెండుెహీతున్రులు నున్నందున ఈశ్వర ప్రేరిత 
శ్రీియగలవిమె కార్యారంభకము లగుచున్న డి. చేతను౭డై న 
జీవుడు స్వరమును పౌందుటకుగాని, నరకమును పొందుటకు 
గాని -ఈళ్వరవ్రేరణ యుండవలెను. ముందు శెప్పంబోయె 
మయా అనెదానివలనలనాడ ఐట్టిసర్వాధిజ్టానత్వ మే జెప్ప 
బడుచున్నది. 

మూ. న శేవలం ప్రే రణాయామహమధిష్టాతా, అవి తు 
వతిరో భేపి, "యోహా యత్ర, పభ వతి స తస్య 
వ రణావదార బేల సమర 8, ర ప్రే స్ధార తపి సమర్థ యథార్య్వాచీన 
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శరరప్రాణ పే య్యరణథారణయోరితి దక్నితం తపా 
మిత్యోదినా, 

తా. నేను కేవలము వ్రేరణయందే ఆధిక్టా తనుగాను. 
మె్రరమన ఇారణయందుగనా డా అధ్యినాతన్సు శ కరర రాముల 

యొక్క పే రరర భార లములయందు సమర్థుండను నేనే యన్న 

వూ, ధృ లః ఖల్వుపి, కిత్యాపిబ్రమందవర్యంతం 1 హా 

జగత్ , సామోత్పరంపరయావా విథారకప్రయ 
త్నాధిస్టితం, గురుల్వే సత్యషతనధర్మ కతాగ్టిక్ . 

వియతివిహాంగమళరరవత్,. తత్సంయు_క్ష ద వ్య 
వచ్చ, ఏలేనేంద్రాన్నియమాదిలోకపా త్ర 

పాద కా అవ్యాగమాః వ్యాఖ్యాతాః. 

తా. అంతరితేమందుండు వత్సీయొక్క_ శకేకమువ లెను, 

అట్టిపకీ చే ధరించంబడ్డ కాష్ట్రమువల్సె వృథివ్యాది బ్రవ్లాం 

'డాదివృవంచము బరువుగానున్నను, క్రించుగాపడకుండ 

యుండుటవలన ఒకానొక మోసెవానియొక్క వ్రయత్నా 

ధిప్యితము అనెడు యనుమానముచే ద్రివ్యిండ థారె యొకడు 
శ = (5 అద 

సిద్ధించును. వాంజ -ఈళ్వరుండు. థారక ప్ర యశ్నా ధిష్టితక్ష్టము 

చెప్పినందున  దిక్పాలకాదులను బోధించు పెదముంగూడ 

ముఖ్యార్గపరముగా వా్యాఖ్యానము6 'దేయంబడెను. 

ల్ 
ల; 

మూ. సర్వా వేళ నిబంభనళ్చ సర్వతాదాత్యవ్యవవోరః. 

అత్తే వేదం సర్వమితి. యథా వఏకవవ మాయా 

ద అన్ శో వరాహో, వ్యాఘ్ర వా నరః, కిన్న 

రో ఫితుస్తావసో వప ఇత్యాది. 
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తా, ఇంద్రాదులను బొ ధిం చెడు వేదమునకు ముఖ్యార్థ 
వరత్వముం జెప్పీనచో అభేదమును బోధించు వేదము అప్రా 
మాణకము కావలనీవచ్చునే జ సర్వతాదాత్త స్రవ్యవవోర 
మనంగా జ్ఞానాదులతో గూడుకొనిన ఆత్మయొక్క. సంయో. 
గమే ఆకే వేదం సర్వమనెడుశ్రుతికి ఇదియే అభిప్రాయము. 

ఒక మాయావి గుజ్జముగాను, పందిగాను, వెద్దప్రలి 
గాను, మనుష్యుండు గాను, కిన్న రుండు గాను, సన్యాసి గాను, 
తవమును చేయు బాహూణుండు గాను నెట్టగునో ఒకయాత్త యే లో 
ఇంద్ర; అన్న, యమాదిరూవ్రండు గావచ్చును. 

మూ. అదృష్టాదేవ తదువవ _త్తేరన్య థాసీద్ధమిదవమితి 
చేత్. తద్భా వేపి సృయక్నాన్నయవ్యతిశే కా 
నువిథా నేన తస్యావి స్థితం వతి కారణత్య్యత్ , 
కార లై కచేళస్య చ కారణాంతరం వ్రత్యను 
పాధిత్వాత్ . ఉపాధిల్వేవా సర్వేహిామకార 
ఇత పృసంగాత్, 

అల్ల C 

తా. అదృష్టవళమువలన'నే ధృతి యువవన్న మగుచుండం. 
గా పృయత్న ము అన్య థా సిద్ధమని యాశ ంకింవవలదు. అదృష్ట్ర 
మున్నను ప్రయత్నాన్వయవ్యతిరేకము లున్నందున స్థితిలో 
వ్రృయత్నమునకుంగాడ కారణత్వము. జె వ్పెదను.అదృషస్ట్రముం 
గాడ యొక కారణము. వ్రది యున్నంతేమా త్రృమున మరియొకటి 
గాడ కారణము గాకపోదు. అ శై నచో సర్వ కారణముల 
కు నుచ్చేదము సంభవించును. అనగా మ్రరేమియు కారణ 
ములే గాక పోవలనీవచ్చును. 
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మూ. శరీరస్థిత్ రవం, న త్వన్యస్థితింతి చేన్న. హ్రైణేం 
ద జ ళా చ్చి య రా లేర వ్యాపనాత్ . వ్రాజ్ఞాన్యాయె 

నాహ_స్తత్యాచ్చ, అత్రాప్యాగమ, ఏతస్య నా 

తమరనం ప స శ న్ లు సర్ధి ప్రశాసనే గార్జ్డి ద్యానాష సథెవ్ళ్ళో 

విధృతే తిస్టత;. రితి వళాసనం, దండభూతః 

పృయత్న కః, 

తా స్థీరియనణా, పతన వతిబంధకిసం యోగ మే 
ది కారా జ ర్ ANNE గ దా. అట్టి స్రోనిగార్చి ప్ర యత్నము కారణమని జెన్చంబజను, 

శరీరస్టితిలో యత్నము కారణమైనను ఇతరయమెన వానియొక్క_ 
థి Qe QQ 

స్థితిలో వ్రయత్నము కారణము గాదని యాళంక్షంప రాదు. 

స్రైణములయొక్క._యు, త్తం ద్రైయములయొక్కయు స్టితయందు 

అవ్యా_ప్తము, విశెపశ్చ, వి శెషవానితిన్యాయెన. ఈవిషయ 

ములో వేద, పృమాణముంనాడ చూవీంచంబ వెను. 

మూ. ఉ_త్తమః పురుస్పస్త (న్యః పరమాల్ష్యైత్యుడా 
లా ఆవి శిల 

హృత యో లక త్రేయమామ విభక్తి 

వ్యయ -ఈళ రజ ఇతి స్మ ఎకో. అక్, _త్త్రమత్యను 

సంసారితగ్తం సర్వజ్ఞ త్వాది చ, పరమత్వం సరో 

పాస్యతా లోకత్ర యమితి సరోోపలతుణం, 

ఆవేశ జానచికీగా ప యత్నవతో సంయాగః. 
(aor యె లీ క. 

భరణం, ఛారణం, అవ్యయత్వం,ఆగంతుకవి సవ 

గుణళూన్యత్వం,విళ సరం: "సంకల్ప పృతిఘాతేః 

అతి వలేన కూ ర్యాదివిషయా అప్యాగమాః 
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ఆతా. వై స్మృతికి మూలకారుంజే స్పష్టముగా వ్రాస్నాయ్షు 
గాన విరమించడ మైనది. 

మూ. సంహార ణాళ్టేల్చ్బవి, ద్రవం డాదిద్వ స్రిణుకవర్యం 
తం జగత్. ప్రయత్న వద్వినాళ్యం, వినాళ్య 
తాత , పాట్యమానపటవత్_ , అశ్రాప్యాగమః, 

ఏవ నర్వాణి భూతాని సమభివ్యావ్య మరా _ర్తీఫిః 
జన్నవృద్దికయిర్ని త్యం సం భ్రా మయతి చ కవత్, 
సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మూమిక్షీం 
కల్పతుయే వునస్తాని కల్పాదా విసజామ్యహం, 

జా గి 5 అ ఇత్యాది వతేన ర్ ద్ర మంళం వృతపాదయం 
తొ ష్యాగమా వ్యాఖ్యా తాః, 

ఆ. బ్రవాండాది ద్వ ్ రణుకవర్యంత మైన జగత్తు 
యొక్క_నాళము ప్రయత్న ముగల పర మేళ ఏరునివలననే గలుగు 
నని ఆనుమానమువలననుు ఆగమమువలనను బోధించంబడు 
చున్నది. ఈ యాగమమువే -ఈళ్వరునికి రు_ద్రాంళత్వము 
బోధితమగుచున్న ది. 

మూ, పచాళ్టేల్వపి, 

న్హో, కార్య త్వాన్ని రుపాధిత్వ మేవం ధృతివినాశమమోః; 
విష్ళెచేన పదస్యావి ప్ర త్యయాచేళ్చ పూర్వవత్. ౫ 

తా. ధృతివినాళములు, కార్యత్యాత్ . అన్వయవ్యతి 
"రేకములచే ప్రయత్న కార్య మగుటవలన త_త్తత్సతు కాను 



ప్ 

పంచమ స్త బక ము, ర్వెర 

మానములకు యొటుల నిరుపాధిత్వమో, పదవక్షకానుమాన 

మునకు ప్రత్యయ పతుకానుమానమునకు అటులనే నికుపా 

ధిత్వము. వళయకాలమున పదములు నశించును గాన పద 

ములు అనాదియనుటకు వీలు లేదు. కారకము గాన నిరుపా 

ధిత్వము వీనియందుగాడ సంభవించునని యాళయము. 

మూ. వదళ బ్రేనాత్ర, పద్య లె, గమ్య లే, వ్యవహారాంగ 

మర్షి" అనేనేతి వృద్ధవ్యవవోరఏవోచ్య లె, అతో 

పీశ్వరసిద్ధిః. తథా హి, యచేతత్ పటాదినిర్హాణ 

నైపుణ్యం, కువిందాదీనాం వాగగ ్థివహారశ్చ 

వ్య_కృవాచాం, లివితత్క_)మవ్యవహారళ్ళ్చ బా 

లానాం స సర్వః స్వతం త, పురుషవిశ్రాంతః. 

వ్యవహార త్వాత్. . నిప్రణతరశిల్చినిరి తాపూర్వ 

ఘటఘటనానై పుణ్యవత్ .వై త్ర మైత్రైదిపదవత్ . 

షత్రాతర వత్ .పాణినీయవర్షని ర్లైళ కృవవ చ్చేత్. 

తా. వ్య క్రవాచః మనుషులు, సాధ్యక్రమము ననుస 

రించి దృష్టైాంత కృమము. 'జెన్పయిడ్లది. 

మూ. ఆడిమాన్న ఫ్రవవోర ఏవం, అయంత్వనాదిరన్య 

థాపీ భవిష్యతితి చేన్న. తదసిద్దేః, ఆదిమత్తా 

మేవ సాధయితుమయముపక్రాంతఏ న మైవం 

సంసార స్వానాదిత్వభ ంగ ప్రసంగపి తథాపి 

తస్యావిరోథాత్ . నహి వైత్రాదివ్యవవోరో 

ఆయమాదిమానితి భ వసాస్థిష్ట నాదిత్వంనా స్తీ. 

తదనాదిల్వేవా నన్వైత్రాదిపదవ్యవవోర్ 'ప్యాది 

మానితి అ స్తీ ఆరాషద్దర్మి కశ్చిదేవా త్ర, మూల 
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మితి చేన్న, 'తేనాళక్యత్వాత్ . కల్పాదావా 

ద ర్శాభాసస్యావ్యసిద్దెః సాధితె చ సర 

తా. సాదియైనవ్యనవోర మే స్వతంత్ర, పురుషవిశ్రాం 

తము. కునిందాదులయొక్క_యు, మనుష్యు లయొక్క_యు, 

బాలులయొక్క_యు నివహారములు అనాది గావ్రు. గాన 

స్వతంత్ర వురుషుండు లేకపోయినను ఉపపన్న మగునని యాశం 
కింవరాదు. వ్యవహార ములకు అదిమత్వముసు సాధించునిమి 

త్రమే యీ యువక, మము, 

వ్యనవోారము సాది యైనంతమా త్ర మున, సంసారమున 

కనాదిత్వ భంగ ప్రసంగము లేదు. ఫూర్వవూర్వనర్తముల 

యందు. వఏతత్సర్దీయ  వ్యవవోర సజాతీయమైన వ్యవవోర 

మిాశష్టర ఫూర్వక మగుటవలన అనాదితృ్వమునకు విరోధము 

"లేదు, మైత్రాదిన్యవవోరము సాదిగదా యని. సంసారమున 

కనాదిత్వము లేదని చెప్పుటకు వీలులేదు. ఇటులనే సంసార 
మనాదియని వైత్రాదివ్యువహారము సాది "కాకపో నేరదు. 

ఫూర్వమందుండు వ్యివహారమును జూచి కల్పాది 
యందు యిట్రవ్యవవార మును యొకండు కప్పించెనని చెప్పు 

టకు సృష్టి పృళీయములు సాధించంబడినందున, అట్ట వాండు 

-ఈళ్వరుండు గాక మరియొకండు లేదూ. 

మూ. నను వ్యవవారయితృనృద్ధః శరీరీ సమధిగతః న 
ెళ్వర_స్థథా, తత్క_థ మేవం స్యాత్ . న, శరీరా 

న్యయవ్వ్యతి రే కానువిథాయిని కార్యే తస్య్యావీ 



| 
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తద్వత్వాత్ . గ అన్లోతహీ పాశ్వరోపీ కార్యవతా 
చ్చరిరమంతరాంత రా దర్శయతి చ విభూళత్మితి. 

తా లోకములో శరీరమును ధరించినవాయే వ్యవ 

వోరక_ర్పగా గానవచ్చుచున్నాయ. ఈశ్వరునికి శరికము లేన 
ప్పుడు వ్యవ హోరక _ర్హృత్వో మెటుల సంభవించును? 

ఎట్టి కార్యము శరిరమున్న ప్పుడు నిర్వహించునో, లేనిచో 
నిర్భహించదో ఆట్టికార్యమును జేయునిమి_త్స మిాళ్వరుయ 
గససూడ శరీరమును ధరించును, కార్యవళ మున అవ్వుడప్పుడు 

తనయొక్క_విభూత్ని జూపించునిమి_త్త మిాశ్వరుండయుగూడ 
శరీరమును ధరించును. 

-ఈళ్వరున క దృష్ట్రము లేనందున శరీర మెటుల యుండు 

ననగా మనకుంగలిగడు భోగసంపాదక మైన యదృష్టమునల 

ననే ఈశ్వరుండు శరీరమును ధరించును. కొన్ని సమయముల 

యందు మనకు భోగసంపాదక మైన యదృషస్ట్రమున్నను -ఈశ్వర 

శరీర సాధ్యమెనకర్మ యున్నపుజే మనకు ఖభోగము:ంగలుగును. 
కాన ఈశ రశరిర సాధ్య మైన అస సృదాదిభోగ సంపాదక మైన 

యదృషస్టమువలన నీళ్వ్యరుండు తప్వుడప్పడు శరీరములను 

స్వీకరించును. 

వచనా. అత్రైావ్య్వాగమ 

శ్లో. పితాహమస్య జ జగతో మూతా ధాతా పితామహః, 

తథా 
యది హ్యహం న వ ర్తేయం జాతు కర్ణ్శణ్యతం దితః 
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మమ వర్తానువ ర్తంతే మనుష్యాః పార్ధ సర్వశః, 

ఉక్పచేయరిము 6 లోకా న కుర్యాం కర చేదహం, వతి. 

ఏతేన నమః కులా లేభ్యోకి కరా రేభ్య వ్రతా 

దియజూంషి బొద్ధవ్యాని. 

తా. వేదమందు, సృృతులయందుంనాడ -ఈశ్వారుండు 

శరిరమును ధరించినట్టు గానవచ్చుచున్నందున ఆయాయిసమ 
యములయం దేళ్వరుండు లోకసంరతణకొరకు శరీరమును 

గాడ ధరించును, గాని ళరిరి మైన వానికి వ్యవహారక రృ 

తము చెప్పినను. అట్టి వాం డీళ్యరుంే గాని మరియొకండు 
గాడని తాత్పర్యము. 

మూ. ప్రల మోవి, (వత్యేయళ్ బ్లేనాత్ర, సమాశ్యాస 

విషయస్రామాణముచ్య తే, తథా ద ప్రయో 
గ్ర ఆగమసం పదా యోయం, కారణగణవూ 

రషకఃి, వమాణత్వాత్ వత్యమాదివత్ . న పొ 

ర్రానాణ్య ప్ర త్యయం వినా కచిత్సమూశ్వాసః 

న చానీద్దస్య ప్రామాణ్యస్య వలితిం న చ 

స్వతః ప్రామాణ్యమిత్యా వేదితం న చ నేదం 

ప సృమాణం, మవాజనపరి గృవహోదిత్యు క్త కం, న 

చాసక్వజ్ఞ.! 8 ధర్హాధర నృయోస్స్యాతం క స్యాణ వ్ర పభ 

వతి. న చాసర్వజ్ఞ స్య గుణవ తతి. నిళ్శంక 
మేతత్. 

తా. వత్యయళ్ బ్దమునకు, శ క్యమగు సమాఖశ్యాసము 

కంశు దేరగు' తదిషయస్రామాణ్య మర్థము. అనంగా వేద 
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వాకరమువలనం గలుగు యశథార్థజ్ఞాన ము ఇట్టిలమ్యూర్థ మే 
ప పృత్పయపదముచే వివహీతము. ప ప్రశ్వహాదులు, అనగా ఇం డి 

(త 
యమువలన గ బ్రుజ్ఞైనములు వమాణములై యెటుల కారణ 

గుణవూర్వకములో, యీ ఆగ్మప్రవావాముంనాడ వ వమా 
ణము గాన్న కారణ గుణవూర్వకమను యనుమానిము'ే 
కారణమైన -ఈళ్యరుండు సిద్ధించును. 

యా అనుమానములో, అద్భష్టాడి రూవకారణగుణ 

మునుబట్టి యర్ధాంతరత్వము వచ్చును. అనంగా అనఫిమతార్థ 

సిద్ణియనుదోవ. " మొకటి. ప్రమాణమైన మనస్సునందు సాధ్యము 

లేనందున వ్యభిచార రూపదోషమున్ను సంభవించును గాన 

ప్రమాత్యే వృ యోజక వాక్యార్థ పమారూపగుణజన్యః ఆను 

నదియే సాధ్యము. మూలమందుండు కారణగుణపూర(కిః 

అనుదానికిదియే యర్థము. మరియొకరితిగాగూడ యనుమాన 
ముండవచ్చును. వ్ర వాణళ్ బ్బత్వమును పాతువ్రుణగా చేస్కి 

య థార్థచిఖ్యాపయివాది నకృృగుణజన్యత్వమునుగూడ సాధ్య 

ముగా “జేయవచ్చును. దీనివలన వేదక_ర్హ యగు ఈశ్యరుయ 

నీదించును. 
థి 

 స్రైమాణ్య ప్రత్యయము "లేనిచో చేనియందు సమా 

ఛాషసము సంభవించదు. అసిద్ధ ప్రామాణ్యము( గలదానివలన 

వ వత్యయమే సంభ వించదు. ఆగమసం పృదాయమునకు స్వతః 

ప్రామాణ్యము లేదని వెనుకం జెప్పియేయున్నాము. మవాజను 

లచే స్వేకరించినటులనే దీనికి ప్రామాణ్యము యుండును. 

అసర్వజ్ఞునకు ధ రాధర్శ ములను గని పె స్టైడిసామర్థ్య ముండదు. 

అసర్వజ్ఞునకు ప్రామాణ్యగ్రాహక మైనగుణ ముండ చేరదు. 
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గాని ఇట్టి గుణమున కాళ్ళ యుండు సర్వజ్ఞాండని జెనృ్చృవలెను 
బాదే -ఈళ్యరుండు. 

మా, శ్ఫోతేః ఖల్వపి, తథ్రాహా, సర్వజ్ఞ ప, వణీతా 

వేదాః వెద ఆస్. యత్పునర్న సర్వజ్ఞ ప, ప శ 

తం. నాసా వేదః, య థెతర వాకసం, నను కేమి 

దం వెదత్వం నామ ? వాక్య నాదృత్తనిప 

య వాక్యత్వస్య చ విరుద్ధత్వాత్. . అదృష్ట్రవివ 

య ప్ర మాణ వాక్యత్వస్య' చానిద్ధేః మన్యాాది 

వాక్య గతల్వెన విరోథాచ్చేతి చేన్న 

ణా ఛృుతియనంగా వేదము. వేదములన్ని యు సర్వజ్ఞ 

నిచే జెప్పయడ్డవి. యవాక్యములు అస్మ దాదులచే ఉచ్చరించం 
బడిన వాక్యములు సర్వజ్ఞ పృ వ ణీతములు గావో అవియన్నియు 

వేదములు గానేరదు. 

సర్వజ్ఞుని యంగీకరించని పరునింనార్చి యాయనుమాన 

మసిద్ధము గాదా? వాని మతమందుగూడా సంసారి యనం 

సారి యని శెండువిధము లుండుటవలన ఆత తత్వ మసంసారి 

వృత్తి ల్ల్ం -జాతిత్యాత్ . పటత్వవత్ . అను యనుమానము చే అసం 

సారి సిద్ధించును. ఈఅనుమానము చే సిద్ధించిన యసంసారిని వత, 

ముగాచేనీ వాడు పురుషుడు గాన, వాక్య ప్ర వ జేతాయను 

యనుమానము చే వాక్యప్ర, చేతయగు యసంసా ర్యాత్మే సిద్ధిం 

చునుగాన ఆట్టివాండే మామతమం దీళ్యరుండు వానినే సాధించె 

దము, సాధ్యము ఉభయమతనిద్ల మగుటవలన సాభాన్వవసనీ 
న్ 

ధిని యాళ్ంకించుటకు పీలులేదని"ప్ర "కాళకారునియాశయము. 
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'వేదత్వ మననేమి ? శేనల వాక్యత్ణమా, ఆద్భషార్ల 
శ్ త ల ం రు థి, 

బోధక వాక్య గరూవమా! కవలవాక్యత్వము అసర్వజ్ఞ వత్తి 
హై) 

తమైన అస దాదివాక్యమందుగనాడ యున్నందున వ్యభిచారి 

యగును. చ్ర్కతారక వాక్యమందులనాడ నదృజ్రార్భక త్వ ముం 

డుటవలన విరుద్ధమగును. 

అదృష్టార్థ కప (వమాణళబ్బత్వ మనినచో మన్నాది వాక్య 

ములుగూడ అదృష్టార్గకమై ప్ర పృమాణమెనందున విరొధరూప 

దోషదూపిత మగును. సరకుల సద్ధంచనిచో వేదములకు. 

ప్రైమాణ్యనిద్ధి గానందున హేతువ యనీద్ధమగును. గాన వేడ 

తము యేవో యనుటకు వీలువేడని యాగ ౧కింపాదు. 

వూ. అనుపలభ్యమానమూలాంతర ల్యే సతి మవాజన 

పరిగృహిత వాక్యత్వస్య తత్వాత్ . న హ్యాస్మదా 

దీనాం పృత్యవాదిమూలం, నావీ భ్రమవి ప్రల వ్పె, 

మవోజనపరి గ వాదిత్యుక్రం, నాపి పరంప్కర్రైవ 

మూలం, నువో ప ప్రళయవి చ్చేదాదిత్యు క్ట కం. 

తా. మన్న్యాదిస్మ తులు అదృబాక్టక ప్ర వమాణము: 

లైనను, వాట్లకు 'వెదమూలకత్వ మువలభ సమాన మగుట. 

వలన అనుపలభ సమాన మూలాంతరత్వరూప పెహీతువ లేనం 

దున విరోధ పుసీ "లేదు. వేదములో అస్త దాదులయొక్కం 

ప ప్రత్యమాదులు మూలముగాదు గాన సక్యంతముండును. మహః 

జనులచే పరి గ్ర పాంంచంబడుటవ లన, భ్రమగాన విప్రలప్పగాని 

మూలమనుటకు వీలులేదు. మహో ప్రళయమందు వి చే 

ముండుటవలన అభ్యాపకపరంపరయే మూలమనుటకూడ 
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సంభవించదు. అనువలభ్య్యమాన మూలాంతరము గలదిమై 

మహాజనపరిగృత మైనందున వేదము సర్వజ్ఞ ప్రణీత మగును, 

మూ. అన్వ్నయతోవి వా వెదవా క్యాని-.-పౌరు వే, 

యాణి వాక్ళతాషత్ . అస్త దాదివాక్యవత్ . 
అస్త్మర్యమాణక_ర్త క కన్నె నమితి చేన్న. 

అనీబేః,. 

శ్లో. అనంతరం చ వశ్తేభ్యో వేదాస్తస్య వినిసృతా, 
ప, తివున్వంతరం చెసా శృతిరన్యా విధీయతే. 

తా అస్త దాదివాక్యము 'లెటుల పొరుచేయములో 

వెదములునాడ ఆటులనే పొరుమేయములు, అస్మ దాదివాక్య 
ములు సజాత యోచ్చార ణాధీనో చ్చారణ గలవి. వేదోచ్చారణ 

క_ర్తయొక్క_ఉచ్చారణ మరియొక నియొక్క_ ఉచ్వారణా ధీనము 

గాదు. ఈశషరునికంకు మజియొకంయు సృష్ట్యాదియందు వేదో 
చ్చారణం జేయువాడు లేడు. గాన సజాతీరారాచ్చార ణా 

నధీనో చ్చారయితృత్వము పారువేయత్నము. బట్టి ఉచ్చా 

రయిత -ఈళ్యరుండని యాళ యము. 

పెదకర్తగా స్మరించుబడనందున వేద మపౌరుషేయ 
మనుటకు వీలులేదు. వేదములు బృహుయొక్క.. ముఖముల 

(UW 
వలన ఉచ్చరించంబడినట్లు స్మృతి యున్నందున అపారువేయత్వ 

మనిద్ధనుగును. 
చరా. పేదాంతకృ బ్వేదవిదేవ చాహం. ఇతి స్ఫృలేః 

త స్థాద్యజ్ఞాత్సర్వవాుుత బుచస్సామాని జిజ్ఞి Ke 

ఇత్యాది శృతిపాఠ కస్త బ్ర లేళ + 
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శా. వెదమందుంభాడ క్ర రయొక్క స స్మ రణయున్న౦దున 

వేదము పాద సాయము గావచ్చును, 

మూ. ఆఅర్ధవాదమూా త్రమిదమితి చేత్, న. కర్తుసర థి మస్క్ 
౯ాసస్టి సరషక్త త్రావధ్యర్థత్యాత్. తథా బాస రశే 

కాలేచాసాచేరస రాత వవం చ పె 

సంభవా చేరక రృకత్వవ్ర ప సంగః. అనై కాంతి 

కత్వం వా హేతో, 

తా కా ర్యాన్విత స్వార్థమందు పదములకు శ_క్లిగాన 
అర్థ వాద వాక్యములయందు కార్య త్వాదులను శ కిచ బోధిం 
ఇెడుపదములు లేనందున కర _ర్హ్భృసృ రణవిషయములో ఆర్థ 
వాదవాక్య మస స మాణముని యాశోంకింపరాదు. శ, ఆదిత్యో 

వై యూప, యసు యర్థవాద ముఖ్యార్థపరమైనచో బాధ 
సంభ వించును గాన య ప్రమాణము గావలసివచ్చును. గాన 

అవిధ రర్థమునకులనా-డా ప ముఖ్యార్థత్వము చెప్పవలెను. ప్రక 

తమున క _ర్హృస్మ రణ అవిధ్యర్థము గాకపోయినను ముఖ్యా 

ర్భము గాన వ్ర మాణమని చెప్పవలెను. క _ర్హృృస్మ రణము విధ్య 

రము గానిచో, పౌరు వేయత్వ మలంకరించనిచో, కాళీదాసా 
ములు విధ్యర్థము గానందున కుమారసంభ వాదుల కకు రృ 

కత్టము రావలసీవచ్చును. అది ప్రష్టము గాదు. క ర్త అవిధ్యర్థ 

మగుటవలన అపారు మే, షేయత్యమే జెప్పినచో వ్యభిచారము 

చున_కృమగును. గాన కర్త అవిధ్యర్థ మెనంతమాత్ర, మున 

అపౌరు సేయ మనరాదు. 

మరా, ప్రమాణాంత రాగో చరార్థ క్వాత్సత్న్రతిపమత్వ 

మితి చేత్ .న . ప్రణేశారం వ్రత్యనిద్ధేః అన్యం 
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వృత్యనై కాంతికతా త్. ఆకస్మికస్మితవిజసుఖా 

నుస్యృలేః కారణవిశెషస్యాాన్యం ప్రతి ప్రమా 

ణాంత రాగోచరస్యాపి తేనైవ వ్యా పృతిపొద్య 

మానత్యాత్ 

తా. వేదములు వమాణాంత రాగోచర మైన యర్థకము 

లగుటవలన పౌరుషేయములు గావను ప్ర త్యనుమానము 

వలన పృకృతానుమానము సత్స్రతిసపకీ తేమని  యాళంకింప 

రాదు. వేద ప్రణేత యగువానియొక్క- ప్ర మాణాంతరాగోచ 

రత్నము హేతువా, లేక మరియొక వానియొక్క_ ప్రమాణాం 

తరా గోచరత్వనూ ? 

౧. పక్షమున. వేదప్రణత యగు ఈశ్వరునియొక్క 

వ్రమాణాంతరమగు ప్ర త్యతగోచ రార్థకత్వముండును గాన 

"హీతువసిద్ధము. 

౨. పక్షమున దృష్ట కారణములు లేకనే సుఖానుస్ఫృతి 

రరూవకారణమువలనం గలుగుచిరునవ్వు మరియొక వానియొక్క 

ప్రమాణాంతరగోచరము గానందున్న అట్టిచిరునవ్వు వక్షచే 

చాయయిడినందున, వ్యభిచారము వ్రస_కృమగును. గాన 

యీసత్ళ )తిపకాను మానము దోషదూషిత మగుటవలన 

దీనిచే పృకృతానుమానము దుష్టమని జెవ్వ్చుటకు వీలులేదు. 
షష రు 

మూ. వన్తైవ వకృతే న సంభవతి. హేత్వభావేఫలా 

భావాత్ . చథమునరాదీనాం తృ త్రాసామన్థ్యాత్ . 

అస్మదాదీం ద్రియనత్ . మనసో బహిరస్వా 
Amn ద TN తంత్ర్యాత్ . న చేతనస్య జ్ఞాన స్వం ద్రియస్య, 



ఇ 

పంచమ స్తబక ము. రక్ 

మనసో వా పకీకరజే ఆ శ యానిద్దేః స్రాగోవ 
వ్ర పంచనాత్ . నిత్యనిరోకరణే (1 వాసేమ 

ర్యాక్ - 

తా, సర్వజ్ఞుండై న వెదక ర్త వాక్యార్థ గోచరయథార్థ 

జ్ఞానసనామగ్సి న్న చేనిహ డగుటవలన సంభాననాస్పదుయో గాడూ 

త్ర బ్ధవే ఫలాభావాత్ ? ఈళ్యరుయగరాడ పురుషుండగు 
టవలన అస్త దొాదులవ లె అతీం ద్రైయార్థదర్శి గాండు. అస్త చాద్ 

జ్ఞానమువలె -ఈశ్వారజ్ఞానముంగనాడ ఆతీంద్రి యార్థగోచకము 
గాదు. అస దాదీంది, యములవ లెను, మనస్నువ'లెసు, కళ 

రునియొక,. కింది, యములు, మనస్సుగూడ, అతీం ద్రి యార్థ 

గ్రావులు గావో యను యనుమానములు శభ్యరరూసా 

లో యము సిద్దించనందున సరియైనవి గావు. సామగ్రి, లేనం 
య 

మోన కారర్ధిజ్ఞానము చేకపోయినను నితర్థిజ్ఞాన ముండును. 

దానిని నిరాకరించుటకు వీలులేదు. 

మూ. పరమాణ్య్వాద యో,న క స్యచిత్సత్యతా:ః. తత్నా 

మగ్రీరహీత త్యాదితి చేత్ . న, ద్రప్రారం వత్య 

సిద్దేః. అన్యం ప్రతి సిద్ధసాధనాత్. 

తా. ప్ర సితుసామ గి, "లేనందున పరమాణ్యాదికము 

ప ప్రక్యవవినయము గాదను ననుమానము. వరమాణ్యాది 

రూపాతీంది ద్రియదర్శియగు -ఈళ్వరునియందు వ పృత్యకుసామ గి గి 

యున్నందున వ వత్యవసామ్మగ్రీ ఈ రహిత త్వ్వాదను మ్రాత్రువ 

నీద్దము. మరియొకేనియొక్య_ వ్రత్యవవిషయత్వా భావము పర 

వోంణునులయందు నీదము గెౌన సద్ధసాధనము వస్త 
గ 

మగును. గాన వై యనుమానము సంగామ్. 

తిర 



546 నార్ట్రియకుసుమాంజలి 

మూ. తథ్రావీ వాక్యత్వం న ప్రృమాణం, అ ప్రయోజ 

కతాత . వ వమాణాంతరగోచ రార్థత్వప్ర, పయు 

కృంతృత్ర పారుషేయత(ం, న తు వాకస్థిత్వ 

ప్రయు క్షం. న. నుగ తాద్యాగమానామపారు 

మేయత్వప్రసంగాత్. . చదమాణవాక్యస్యసత 

వతి చేత్. న. వ, బేతృప్రమాణాంతరనగోచ 

రార్టత్వన్య సాథ్యానుప్ర వెశాతి . స్వతంత్ర, 

పురుషప్రణీతత్వం హి పౌరువమేయత్వం, అర్హ 

పృతీక్యేకవిషయా హీ వివమవూప్ర్యయత్న్నా స్వా 

తంత త్రష్టం మన్వాదివాక్యస్యా వారు మేయత్య 

వసంగాచ్చ, తదర్ధస్య శబ్దేతర ప వ్ర మూాణాగోచ 

రత్వాత్ . వ్రయిజ్యమానవా ఇ్థేతరనోదరార్డ 

తమా త్రమితి చేత్ ; న. తస్య వేదేకి సత్వాత , 

వక స్యావ్యర్థస్య శాఖా భేటేన బవాుభి ర్వాకైైః 

పృతిపాదనాత్ . అన్తే సవం న తు తేపాం 

మూలమూలీభాన ఇతి చేత్. న. ఉకో తర 
త్యాత్ . 

తా. వేదాః పారుషేయా;, వాక్యత్యాత్ . అను 

యనుమానము సరిగాదు. చేని వ్ర్తయు _కృము సాధ్యమో 

అక్కడ అది యుపాధి యగును. మమ్ము, ఆశే )ంధనప్ర 

యు_కృము గాన ధూమము సాధ్యము జేనినవహ్ని యెటుల 

య ప్ర యోజకమో, అప్లై వకృళతానుమవూనములో వమా 
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ఇణాంతర గోచ రార్థత్య ప పయు కృము పారుసేయ త్న రూపనసాధ్య 

ముగాన వ ప్రమాణాంకెకగోచరార్థక్వ ముపాధి ఇట్టే యుపాధితో 
గూడుకున్న ందున ప వ్రకృత హె హిత్రువ వ, యోజకమని యాళంకిం 
వరాదు. సుగ తాద్యాగములు పాదుక మేయములు. వానియందు 

ప్రమాణాంతరగొ చ రార్థత్వరూప్పప ప యోజకము లనందున ఆవి 

యపారుసేయములు గావలనీవచ్చును, కాన అది యుపాధి 
గాదు. సాధ్య వ్యాపకత్వము సంభ వించదని తాత్పర్యము. 

వ్రవాణవాక్యత్వము పృత్యతుథర, ము. డినితోగలసీన పెరు 
మేయత్వసాధ్యము సుగతాద్యాగములయందు లేదు. మన్నాడి 
స సృృతులయంటే యుండును గాన వ్ర మాణాంత రార ర గోచరత్వ 

మునకు సాధ్య వ్యాపక త్వమున్ను పంత శ్ళా వేన సాధనా వ్యా 

పకత్వమున్ను యున్నందున సోపాధిక మనినచో, ప్రజేత 
యొక్క. ప్రమాణాంత రార్థ గోచరత్వమునకు సాధ్యకోటిలో 
ప్రవేశము చేసినచో, అదియే యుపాధి గాన థీన్నముశౌ న 
వౌట్లశే వ్యావ్యువ్య్యా పకభావము, గాని, అభిన్న మైనవానిక్ 

నుండనందున దానికి యుపాధిత్వము సంభవించదు. 

స్వతంత్ర, వురుషప్రణేతత్స రూపమగు పౌరుషేయత్వ మే 

సాధ్ధమైనచో, అప్పుడు నుపాధి సంభవించదు. ప్రమాణాం 

తరగ చరార్థత్వ మనంగా, శబ్ద తదువజీవి వ్రమూణములకంకు 

అతిరిక్త్షప్రమాణ గోచ రార్థత్వ రూపమైనచో మన్వాదిస్టృత్య 

రము, "వేదరూవ శొబ్ల ప్రమాణగోచర మే గాని తదితేర ప్రమా 

గోచరము గాదు. శబ్లత దుపజీవి ప్రమా ణేతర ప్రమౌణగో 

చరార్థత్సము మన్నాడిస తులయంద "లేనందున రని యపా 
థి ఎజి 
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మేయములు గావలసీనచ్చును. అనంగా సాధ్య వ్యాపకత్వము 

సంభ వించదు. 

లేక తనచే వ్రయోగించు వాక్యముకంకె ప్రితర మైన 

వ వ్రృమాణగోచరార్థత్వ ముపాధియనుచో వ్రది వెదమందుంగూాడ 

కేనందున వేదముంసాడ యపౌరుషేయము 'కావలసీవచ్చును. 

నురాలభూతమానాంతరగ్గ'చ రార్భత్వ మనినచో, మూల 

భూతవమనంగా ప వ్ర 'చేతయొక్క్యయా, వంయుకనియొక్క యా, 

వ్ర కోత యైనచో సీద్ధసాధనము. మరియొకని దై నచో వ్యభిచా 

రము వచ్చునని వూర్యమందుః జెషనటుల వ్రక్క_డనూడ సంభ 

వించును. అ ప్రయోజకము గానందున వాక్యత్వరూవప హేతు 

వుచే వేదనందు పారుషేయత్వము సిద్ధించును. ఆప్రరుషుంే 

మూ, వంభ్యావేపార్థలని ద్వ్యణుక త్ర ఫ్ర్కౌణు కేతా 

వతీ, పరిమాణనతీ, ద్రవ్వుత్వాత్ . తచ్చ పరి 
మాణం కార్యం కార్యగుణత్యాత్ . న చ 

తస్య పరమాణుపరిమాణం దష్భణుకపరిమాణం 

వా కారణం. నిత్యపరిమాణత్వ్యాత్ , అణుపరి 

మాణత్వాచ్చ. అన్యథా అనా శయ కార్ 

త్పత్తి త్త వ్ర సంగాత్ . ద్య్యూణుకస్య మహత్వ వ,సం 

గాచ్చ త తృ్యణుక వదన్యారభ ఫత్వా విశేషోక్. 

తా పరమాణు దష్భ్భణుకములయందుండు పరిమాణ కార 

ణంబై న సంఖ్యవలనలనాడ నీశ్వరుండు సీద్ధించంగ లండు. ద్వ్యణు 

క త్ర స్టణుకములు ద్రవ్యము లగుటవలన పిమాణముగ లని 

వానియొక్క_ పరిమాణములు కార్యమందున్న గుణములు గావున, 
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అవియు కార్యములు, ద్వ్వణుక పరిమాణములో నిత్యమగుట 
వలన, సరమాణు పరిమాణముగాని త్టీణుకవకిమాణములో 

ఆఅణంవగుటవలన ద్వర్టిణుక పరిమాణముగాని కాశణము లని 

చెప్పుటకు వీలులేదు. అణువరిమాణమునకుగాడ వంమూా౯ణ 

మునుగుజించి కారణత్వ మొసప్పినచో, మనస్స్పువలన ఏ 
ద్రవ్యము పుట్ట్రనందున మనఃరిమాణమువలన టబేనియందును 
సమవెతము గాని పరిమాణము పుట్టవలసియుండును, త్రష్టణు 

కమువె దష్భషణుక ముళనాడ అణువ్రులవలన _ వుట్టుటవలన 

తేన్ధిఖికమందువ'లె ద్వ్యణుకమందుంనాడ మవాత్న ముండ 

వలనీవచ్చును. 

మూ. తత్ర, కారణబవాు కేన మహ ల్యే అణుపకిమా 
ణస్వ్య అనారంభ కత్వస్థి లేరణుత్వ మేవ మహదడా 

రంజే విశేష ఇత్యపీ న యు_క్టమ్. మహతో 

మహదనారంభ ప్రసంగాత్. - _అణుత్వమహత్వ 

'యోర్విరుద్ధతయాం వకజాతియ కా రాన్థ_నారం 

భకత్వపుసంగాత . బనాుభిరపి పరమాణుఫిః 

దాషభ్యానుసి దర్వాణు కాభ్యామారంభ పసం 

గాచ్చ. 

తా. త్ స్టణుకమందుం డెడు మహాత్సకిమాణము కారణ 

బహాత్వమువలన'నె పుట్టుననినచో,  దర్చ్వాణుకమందుంజెడు 

అణుపరిమాణమునకు అనారంభ క తము సీద్ధించునుగాన, మహా 

దుత్పత్తిలో అణుత్వమే విశేషమనియు చెప్పుట యుక్తము 

గాదు ద్భర్ధిణుకపరిమాణమునందు ఒకానొకజూళ్ని న్వకరెంచి 
బో 

దానితొ గూసనుకొొనిన యణువరిమాణమువలననే త్ర నలుక 
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మందు మహత్యము పుట్టుననినచో,  మహత్పరిమాణములో 

విజాతీయ అణువరిమూణము "కారణమైనచో మహాత్సరిమా 

ఇామువలన మహాత్సరిమాణముయొక్క_ యుత్ప ల్సి లేకపోవలనీ 

వచ్చును.  మహాత్సరిమాణములో మహత్ప్సరిమాణమువలె 

అణుపరిమాణముంగాడ కారణమైనచో, ద్య్వ్వణుకమువలనం 

బుట్టిన త్రణుకమందు పరస్పరవిరుద్ధము లైన అణుత్వనుహత్య 

ములు బుట్రవలనీవచ్చును. వవిరెండుయును విరుద్ధము 

లగుటవలన, అనంగా? మహత్వమును విడచి ఆణుతషము అణు 

త్భమును విడచి మహత్వముండుట స్వభావసిద్ధము. 

అణుత్వమునకు మహత్వములోొ కారణత్వముం జెప్పి 

నచో, వకజాతీయ 'కార్యాఒరంభ క తము "లేకపోవలసి 

వచ్చును. కారణ భేదమునుబట్టియే కార్య భేదము. అనయా? 

కారణసంఖ్యను అవేవీంచక, అణుత్వమే ప్ర యోజక మైనచో 

అనెక పరమాణున్రులవల్ల నున్ను రెండు ద్వ్యణుకములవట్ల 

నున్ను గూడ కారకము బుట్టవలసియుండును. 

మూ, వవం సతి కో దోష కృతి చేత్. పరమాణు 

కారస్థిస్ఫ మహాత్న్ష ప్కనంగః. కారణబవాుత్వస్య 

తద్దేతుత్వాత్ . అన్యథా ద్వాభ్యాం త్రీ భిక్చతు 

ర్భిరత్యనియ మేనాణ్వారం ఇ తడై ష్షయర్ధ వ్వుసం 

గః. అణునవవ తారతమ్యాూభ్యువగమస్తు సం 

ఖాామవధిర్య న స్వాత్. అస్తు మహాదారంభ 

ఏవ త, ఛిరితి చేన్న. మహతః 'కార్యస్య కార్య 

ద్ర వ్యారభ్యత్వనియమాతి . తథావీ వా 

తారతమే సంక్ష్యైవ ప్ర యోజకేతి. నచ 
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వచయోఒ వేతమణీయః, అవయవసంయోగసా 

భావాత్ . లి 

తా. అనేక పరమాణువువలనను, ెండుద ర్థణుక 
ములవలనను 'కారోర్టత్చ త్తి సీగకరించిన చో యేమిదోపము? 

కారణబవాంత్వమునకు మరియొకస్థలమందు మహాత్వ ప్రయోజ 

కత్వము క్షు_ష్టము గాన అనెక పరమాణువువలన కార్యము 
యొక్క_ ఉత్పత్తి న్వీకరించినచో కారణబవాత్వ మున్నందున 
పరమాణు కార్యమందు మహత్వ ముండవలసివచ్చును. 

“ండు పరమాణువ లనయబుట్టిన కార్యమందువ లె, మూడు 

కరమాణువ లన గలుగు కారక్థిమందుగాడ అణుత్వమె బుట్టు 

నని యేల యనయగూడదు? అ క్షై నచో కార్య భేదము లేనందున 

కారణ మందుయుండు త్రీ త్వసంఖ్యకు వై యర్థము రాగలదు. 

ద్విత్వవిశిష్ట పరనూణుస్థలమందు, త్రి త్వవిశిష్ట ముండనందు 

నను శత్వవిశిష్టము యున్న పుడు, ద్విత్వవిశీష్ట్రము యుండ 

నందున పరస్పరవ్యాఖిచారమువలన చేనికియు కారణత్వము 

లేక పోవలసివచ్చును. 

కార్యనై జాత్యమును స్వీకరించి వ్యభిచారము వారించి 

నను సంఖ్యకు కారణత్వము స్వీకరించక తప్పదు. 

మూడు పరమాణున్రలవలన మహ త్మా-ర్య 'మెలంబుట్టం 

గూడదో జెప్పు? మహాత్సరిమాణ విశిష్టమెనద్ర,వ్యము కార్య 

దవగమువలననే బుట్టును గాన పరమాణువులు నిత్యమగుట 
తగల లై ్ 5 
వలన డానివలనం గలిగెడి ద్రవ్యము మహ త్రనుటకు విలు 

లేదు. ద్విత్వసంఖ్యకు దగ్భణుకమందుండు నణుపరిమాణము 



ర్స్ర2 నా కియకుసుమాంజల 

లోను త్ర్యణుకగతమహత్వములో త్ర త్వసం ఖ్య్యయు వయో 

జకమని జెవ్పవ లెను. - 

అవయనములయొక్క_ సంయోగము "లేనందున మహత్వ 

(వ్ర యోజకమైన ప్రచయసంయోగ ముండుటకు వీలులేదు, 

మూ. తస్తాత్పరిమాణవుచయా మహతవ వారంభ కా 
వితి స్థితః అతో *ఒ నేకసంఖ్యా పరిశివ్య లే, సా 

అ వేషాబుద్ధిజన్యా. అ నేకసంఖ్యాత్వాత్ . న 

వాస్త దాదీనామ వేతూబుద్దిః వరవూణుషు సంభ 

వతి, తత్ యస్యాసౌ సర్వజ్ఞః అన్యథా 

అ వేషూబు దై భావాత్సంఖ్యానుత్పత్తే తద్దతపరి 

మాణానుత్చాబే అపరిమితస్య ద్రువ్యస్యానా 

రంభ క త్వాత్క_ణు కానుత్పత్తై విశ్యానుత్ప త్రి 

తా. అందువలన మహాత్సరిమాణామున్ను వ్రచయాఖ్య 

సంయోగమున్ను మహత్వమునె పుట్టించును. అందువలన 

అనేక సంఖ్యయే పరిమాణకారణమని చెప్పవలయును. అనెక 

సంఖ్యయనంగా ద్విత్వము గాని ®, త్వముగాని "కావచ్చును. 

పరమాణుగత ద్విత్వసంఖ్యవలన ద్వ ఫాణుక పరిమాణమున్నుు 

ద్వర్ధణుక మందుం డెడు తత్వోసంఖ్యవలన తేష్టైాణుక మందు మహా 

త్పరిమాణమున్ను బుట్టును. వరమాణువునందుండెడు ద్విత్వ 

సంఖ్య అవపేషమాబుద్షివలన6ం బుట్లును. అటి అపెతోబుది పక 
లై రు లు యి 

మాణున్రలు అలెం ద్రియములు గావున అస్మదాదులదని జెప్పు 

టకు వీలులేదు. అట్టిబుద్ధి ఎవనికో వాంటే సర్వజ్ఞుడు. అట్టి 

సర్వజ్ఞాయై న -ఈశ్వరుని ఒప్పనిచో అ వేమోబుడ్ధి సంభవించ 



పంచమ స్తబకము. ల్ర్ె 

నందున అనెకత్వరూపసంఖ్యం బుట్టుటకు వీలులేదు, సంఖ్య 

బుట్టనిచో ద ణక త్ర ్థిణుకాదులయందు పరిమాణము బుక 

నందుననున్ను, ఆపరిమితములై న పరమాణువులకు దృ వ్యా 
రంభ కత్వము 'లేనందుననున్ను దష్భ్భణుక త్రష్థణుకాది 

మున జగదుత్ప త్తియే లేకపోవలసీవచ్చును, 

వరా. అస్మ దాదినా మేవ _అఆనుమానిక్య వెమూటుద్దిర 

నీ (తి చేత్ . న. వనంగాత స్త న ఇతర రత రా క్రయ ప్రసంగాతి 

జాతే పొ స్థూలకాశర్యే తెన పరమాణ్వాద్వను 

ర్తి జ్ కొ ౮ వ్యా "ఓ వా 

మానం, తసీకా సతి ద్వ ణు కాది క్ర, మెకా 

స్థూలోత్ప తిః. అప్పు గదృష్రాదెవ మపమూాణం 

క్ర తేమ వేతూబు భ్యెతి చేన్న. అస్తు తత ఏవ 

సర్వం కిం దృష్ట కార ణి నెత్యాబేరసమా థేయత్వ 

వ్రుసంగాదిలి, 

తా. మనయొక్క. ఆనుమానిక మైన అ వేషూబుద్ధివలన సె 

సంఖ్య యుత్పన్నమగునని జెప్పుటచేతనే యుపవన్న మగు 

చుండంగా సర్వజ్ఞ నేల నంగీకరింవవలయునని యాళ౦కింప 

రాదు. అస్త దాదులయొక్క_ ఆనుమాని కా ౬ పేమాబుద్ధివలన నె 

పరమాణువులయందు ద్య్య్యణుకమందు అ నేకత్వరూవసంఖ్యం 

బుట్టునని జెప్పినచో అన్యోన్యాశ్రయప్రసంగము వచ్చును. 

అది యెట్లన? ఆనుమానిక యపేషవూబుదష్షివలన త్రృష్టణు కాది 

రూవస్థూల కార్యము చే తత్కారణమగు వరమాణువుయొక్క_ 

థి = 
యనుమానము. అనుమిత్యాత్మక మైన య పెవాబుర్ధి యున్న 

వుడే ద్వ్యణు కాదులయొక్క. యుత్ప్తి ఇట్టి అన్యోన్యాశ్ర్రయ 

దోషము సంభవించును. 



ర్ర్క్త న్యాయకుసువూంజలి 

అస్మ దాదులయొక్క_. యదృష్టమువలననే జగదుత్చ త్తి 
సంభ వించుచుండయగా న వేతాబుద్ధిని తదా శృాయుండగు నీశ్ళ 
రుని యేల నంగీకరింపవలయునని జెప్పిన చో దృష్ట కారణమగు 
గురుశా స్త్రాదులయొక్క_ యవేతయే లేకపోవలసీ వచ్చును. 
గాన  నాథారణముగా యదృష్టమున్నను దృష్ట కారణము 

నంగీకరింపవలయును. పరమాణుద్వ్యృణుక ములయందుం బుష్టైడు 
అ నేకత్వసంఖ్యలో ప్రాత్యయీ కాఒ వేచూబుద్ధియే కారణమని 
జెప్పవలయును, దానికి యా కోయునిగా యోళ్ళరుని యంగీక 
రింపవలయును. 

మూ. అథవా కార్య త్యాదికమన్య థా వ్యాకురు తే. 

న్డ్. ఉచద్దేశవవ తాత్సర్యం వ్యాఖ్యా విశ్వదృశస్సతీ, 

ఈశ్వరాధిపదం సార్ధం లోకవృతానుసారతః. ౬ 

తా. కార్యాయోజన ధృత్యాదెః అనుదానికి మరియొక 
రీతిగా వ్యాఖ్యానము జేయుచున్నా (డు, 'కార్యమనంగా, 
ఉదైళ ము. ఉద్దళ మనంగా తాత్పర్యము. తాత్చర్యమనంగా 

అచ్చా. అట్టి ఇచ్చ వదమం దస్మ డాదులది గాదు. ఇట్టి బచ్చా 
శ్రోయుండుగా ఈశ్వరనిద్ధియనే యభిప్రాయము. 

ఆయోజనమన(గా, వ్యాఖ్యానము. సర్వ వెడార్థ 
పరిజ్ఞానము లేని అస, దాదులశే వేదమునకు వార్థిఖార్టినము( 
జేయుట సంభవించదు గాన, వెద వ్యాఖ్యాత గా నిశ్వరసిద్ధి 
యగును. 

వదవమనంగా,-ఈళ గరవదము. వ్ ఎ్ర- యవమయళ్ళ ఎరుర్భవతి, 
యను శృతిలోయున్న యవపదమునకు వాక్య శేషమును బట్టి 



వంచమ సృబక ము. చ్ర్ల్. 

లోకములో దీర్భ న్రరాక విశష్టమందు యెటుల శ్రి నిర్ణయించ 

బడినదో అటులనే స్తుతివాక్యములోయున్న ఈశ్వరవ 
నకుంగూడ వాక్యశే శషమునుబట్టి సర్వజ్ఞాండై న అరం 

న డీ నిర్ణ యించంబబడునని యర్థము. 

మూ. ఆమ్మాయస్యు ఏ టా ఛావ్యర్హస్య కార్యే పురుష 

(వవృ త్తినివృ త్తే, భూతార్థస్య తు యద్యపి 
నాహత్య ప్ర పవ _రృకత్వం నివ _ర్హకత్వం వా.తథాపి 

తాత్పర్యతస్త తేన ర్రామాణ్యం, తథాహ్వవిధి 

నే  కైేవావసపీదంీ స్తుత్యాదిఖిరు త్రభ్యతి, ప్ర 
ల 

శక్ టప సర్వః పవర తే, నింద తాచ్చ ని 

ర్వతే ఇతి స్థితి తత్ర వదశ_క్టిస్తావదభిథా, 
తద్భలా యాత; పదార్థ ఆశాంతాదిమ కే సతి 

hes 

చాన్గయశ కి వదానాం పదార్థానాం వా, 

వాక్యం, తద్చలా యాతో వా క్యార్థః. 

తా. వృద్ధన్యవహారము చే పదమునకు కా ర్యాన్విత 

పదార్థమందు నే యును కార్యాన్యయము, విధి సమఖివ్యా 

వోరస్టలమందు సామాత్తు సంభవించును. విధి 'శేనిస్టలమందు 

పరంపరయా కార్యాన్షయము సంభ వించుననే మతీముననుస 

రించి జెప్పంబడుచున్న ది. భావ్యర్థమనంగా, సాథ్యార్థము. విధి 

చేధరూాస మగువేదమునకు సామాక్ కార్యకక్టానముచే 

ప్ర _ర్హృకత్వము, నివ _ర్హకత్వము సంభ వించును. పథ్యంభుంత్ను. 

అపథ్యం మాభుంత యను వాక్యములకు 'కార్యతాజ్జూానము 

వలన సామాత్తు విధి సమభివ్యావోర ముండుటవలన మొదటి 



“ల్ర్6 న్యాయకుసుమాంజలి 

వాక్యమునకు ప్రవ_ర్తకత్వమును రెండవవాక్యమునకు నివర్హ 
'క్రత్ర్వమును సంభవించును. 

సద్ధార్థపరమగు చాక్యములకు, పరిణతి సరసమాన్రు, 

ఫలం, పరిణతి విరసంవనసం, అనుసిద్దార్థ వరమగువాక్యము 

'లకు పృవ్చర్తకతము గాని నిన_్హకతముగాని సంభ వించం 

దనుటకు వీలు లేదు. మొదటివాక్ళమునకు మామిడిపండు 
ఉపాదెయమని తాత్పర్యము. "రెండవవాక్యమున  విరస 
మగు పనస మనుపాదెయమని తాత్పర్యము. గాన మొదటి 
వాక్యమునకు ప్రవ_ర్హకత్వము. ండవవాక్యమునకు నివర్హ 
కత(ముయును పరంవరయా సంభవించును. ఈ వాక్యములవలన 
కార్యత్వజ్ఞానము కలుగకపోయినను ప్రవృత్తిప యోజకమైన 
వ్రాలి స్త వ్రక్షైనరూవసవా కారి లాభమును. విధిళ క్రిం గలుగం 
'దెయకపోయినను స్తుత్యాదులవలనం గలుగంబేయును. కను 
కనే మొదట వాక్యమువలన మామిడిపండు ఇతరమైన 
వానికంచె ప్రశస్తమైనది యనుబోధ గలుగును గాన డాని 
యందు ప్రవ_్హించును. ఆెండవవాక్యమువలన విరసమైన పనస 
ఫలము హేయమనుబోధ గలుగును. అట్ట పనసఫలమందు 

'నివ_ర్థించును, 

పదార్థముకంకెను, వా క్యార్థముకం కొను, తాత్పర్యా 
రము వేరు అన్నసంగతి తెలుపునిమి_త్తము, పదార్థమున్ను 
వా క్యార్ధమున్నుు ముందుగా జెప్పంబడుచున్నది. అభిధారూవ 

మగు వదళ_క్షిచే లబ్ధమైనయర్థము పదార్థము. ఆకాంతూదు 
లతో గూడుకున్న పదాస్థాన్వయళ క్రి గలది వాక్యము. 
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కాక 

వాక్షముయొక్క_  యన(గయళశ క్లిచే లబమెనది వాకాషకమని 
జ నా మ లభ్యమైన వాశ్య్యామ 

జెప్పబడును. 

మూ. తాత్పర్యార్థ స్తు చింత్య తే, తదేవ పరం సాధ్యం, 

స్కతివాద్యం, వ్ర యోజనం, ఉద్దశ్యం వా 

యస్య తదిదం తత్సరం, తస్య భావ_స్పత్యం తక్. 

యద్విషయం, సతాత్ప ర్యార్థ ఇతిస్యాత్ . 

తా. తాత్చ ర్యార్ధము విమర్శించంబడుచున్న ది. తచేవ 

వరంయసస్టాఅనునపుడు వరపదార్థమును వికట్చ్పించంబడుచున్న ది. 

పరమనంగా, సాధ్యమనియా, ప్ర తిపాద్యమనియా, ప్ర యోజన 

నునియా, లేక ఉద్దేశ్ళ్యమా, కృమముగా మూంటిని నిరాకకించి 
నాబ్దవదే పరశోబ్దమున కర్ణమని జెప్పంబడు చున్న ది, 

మూ. తత్ర, న ప్రథమః వ్రమాణేనార్థస్య కర్ణ ణో 
౬సాధ్యత్యాత్ . ఫలస్య చ తత్ప్రతివత్తితో 
అన్యస్యాభావాత్ . ప్రళ_స్తనిందిత ప్రతిపాదన 
ద్య్వారేణ ప్రవృ త్తినివృ త్తిరూపం సాధ్యం పర 

ముచ్యతే ఇతి చేన్న. గంగాయాం ఘోష 

ఇత్యత్ర తీరస్యప్రవృ త్రినివృ తిరూపస్యాసాధ్య 

స్యాపి పరత్వాత్. . తీరవిషయె వ్రువృ త్తినివృ త్తీ 

సాగ్యే ఇతి తీరస్యాాపి పరత్వమితి చెన్న, స్వరూ 

పాఖ్యానమా త్రే ణాపి పర్యవసానాతీ్ . 

తా, వా క్యార్ధము, వాక్యరూవమగు వృమాణ 

సాధ్యము గానందున, పరశ్లార్థము సాధ్యమనుటకు వీలులేదు. 

వా క్యార్గ మసాధ్య మైనను తత్చ్రతివత్తి సాధ్యము గాన 

తద్వ్యిషయమగు వా క్యార్థమునకు సాధ్యత్వము సంభ వించునని 
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చెప్పుట రెండవవికల్పములో చేరును గాన ఆరీతిగా జెప్పుట 

శవకాశము లేదు. 

వ్ర న _స్పనిందితార్థ ప్ర తిపాదనద్వారా పవృ _త్పీనివృ 

త్తులే సాధ్యము గాన ప్రవృత్తినివృత్తీ రూపసాధ్యమే పర 
'శొబ్దమున కర్ణమనినచో, గంగా యాంఘోష యనుస్థలనుందు 

తీరము ప్రృవృత్తిరూపముగాని, నివృ_త్తిరాపముగాని గానం 

దున పరశచ్ఞార్థము _గాకపోవలసివచ్చును, తీర తాత్పర్య 
కత్వమా పదమునకు "లేకపోవలసీ వచ్చును. 

తీరవిషయమున ్రవృ త్తినివృత్తులు సాధ్యముం గాన తిర 

మునకుంగూడ సాధ్యత్వము సంభ వించునన రాదు, పృవృ ర్తి 

నివృత్తులయందు తాత్పర్యము "లేకపోయినను తీరమందు 

గంగావదమునకు _ తాత్పర్య ముండుటవలన _ తీరవిషయ 
మున పృవృ త్తినివృత్తులనుబట్టి తీరమునకు సాధ్యుత్వము జెప్పుట 
'సరిగాదు. 

మూ. న ద్వితియ పద వాక్య యోః పదార్థతత్సంసర్ల " 

వివోయ ప్ర తిపాద్యంత రాభావాతి . పదశో 

సంసర్షళ క్ట వినా స్వార్ధావినాభా పెన 

పాద్యం పరముచ్య తే ఇత్యపీ న సాంప్రతం, 

కాయత్ యత్ . శ స్టార్ధావినాభూతం తతృతత్ర 

తాత్పర్యం శబ్బస, అతి పృనంగాతీ్ . తదా హొ 

గంగాయాం జలమిత్యాద్యపి, తీరవరం స్యాత్ 

అవినాభావస్య ఆాదవస్థ్యాత్. . ముఖ్యే బాధకే 
సతి తృత్తథా స్యాదితి చేన్న. తస్మిన్నసత్యపి 

భావాత్ . తద్యథా. 
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శ్లో. గచ్చ గచ్చని చేత్కాంత వన్ధానస్సంతు శే శివాః, 
మమాపి జన్మత త్రైవ భూయాద్యత్ర గతో భవాన్.ఇతి, 

ముఖ్యాన్ధా బాధ సెపి మారణే తాత్పర్యం, నచ 
పరం వ్యావక మేవ. అవ్యాపకేపీ దర్శనాత్ . 

తద్యథా వమంచాః కోశంతీతి పురుషే తాత్స 

రిం. న చ మంచప్రరుషయోరవినాభావః. నాపి 

పురుషక్టోశళనరాగాః. 

తాప తిపాద్య మే వరళ బ్ఞార్థమను "రండవవతము:ంగూడ 

సరిగాదు. పదమునకు పలిపాద్యము పదార్థము. వాకస్టము 

నకు వదార్థసంసర్దయే పృతిపాద్యముగాని దీనినివిడచి మరి 

యొక ప్ర తిపాద్యంతరము "లేదు. 

వదళ _క్రిని సంసర్షశ _క్రిని విడచి ఆవినాభావముచో ప్రతి 

పాద్య మే పరశ బ్లార్థ మనినచో, “గంగాయాం జలంి అనుస్థల 

మందు తీరమందు గంగాపదార్థముయొక్క_యు జలపదార్థము 

యొక్కయు అవినాభావ మున్నది గాన తీరముయగూడ పరము 

గావలనసివచ్చును. 

ముఖ్య్యార్థమునకు బాధ యుండినస్థలమందే అవినాభావ 

ముచే ప్రతిపాద్ధిము పరమని చెప్పెదము. గంగాయాం 

జలం అనుస్థలమందు బాధ లేదు గాన తీరము పరముగాదని 

చప్పినచో ముఖ్యార్థ బాధ చేకపోయినను, గచ్చగచ్చుని 

చేత్కాంతి యనుస్థలమందు ముఖ్యార్థమునకు బాధ లక 

పోయినను మరణము పరమగుచున్న ది. కాక పోవలసీవచ్చును. 

అవినాభావనుచే ప్రతిపాద్య మగువాక్యమె పకమనుట, 
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అవ్యావక ముంనాడ వరమగుటవలన సరిగాదు. మంఇాా 
శ్రోశంతి యనుస్థలమందు పరము. పురుషుడు వురుషునియంద్రు 
మంచావినాభావముగాని, శ్రోళనావినాభావముగాని చేదు. 

గాన ద్వితీయవికల్పముంగాడ సరిగాదు. 

చూ. నావీ తృతీయః, తద్ధి పృతిపాద్యా వేతీతం వతి 

పాదకా వేతీతం వా స్యాత్. నాద్యఏ శోబ్ద్బ 

ప్రామాణ్య స్యాతదథీ నత్వాత్ . తథాత్వేవా 
అతిప్రసంగాత్ . యస్య యదవేతీతం తం వతి 

తస్య పరత్వవ్రసంగాత్ . తదర్భసాధ్య కే(నా 
వవూనియమ ఇతి చేన్న. కార్యజ్ఞావ్య ఖే దేన 
సాధ్యస్య బవాంవిభ తే ఛిన్న తాత్పర్యతయా 
వాక్య భేద పృసంగాత్ . ధూమస్య హీ వ్రదేళ 
శ్యామలతా, మళ కనివృత్యా నేకం కార్యం, 
ఆన్హంధనదహానాద్య నేకం జాప్యం, తథా 

చేహ ప్రదేశ ధూమోగ్టమంత్యభిహితే తాత్ప 
ర్వతః క్రో వా క్యార్థః భవేత్ . చేతనా వేతయా 

నియంతుమళక్యత్వాత్ . నావి వతిపాద కా 
'వేతీతం వేదే తదభావాత్. 

తా. పయోజనము పరమనుటకు వీలులేదు. వ_క్షకు 
గాన్సి శ్రొతకుగాని ప్రయోజనము సంభవించదు. ఆ ప్రయోజ 
నము, వ్రతిపాద్యా వేతీతమని జెప్పుట కవకాళము లేదు. 
వ్ యర్ధ్థమందు శబ్దమునకు వక్ర తాత్పర్యమో శబ్బమున కట్టి 

యర్థమందు ప్రామాణ్యము. అట్టి చ్రామాణ్య రూపమగు 
వ యోజనము వతిపాద్యా వేతీతము గాదు. అశ నచో 
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తాత్పర్య భద నున్న ప్ప డర్భములు ఫిన్నములు గాన వాక 

భేద ప్రసంగము వచ్చును, 

శబ్దమునకు యేదియర్థమో తత్సాధ్యము. శ బ్దజ్ఞావ్య 

మున కవే వేక్షిలముగాని యేదో అదియే పరమనినచే ఆక్ 

పృసంగము వారించునని యాళ ౦కింపరాదు ఆర్థమునకు సాధ్య 

వనంగా, అర్థజన్యమనియా-! లేక జ్ఞాహ్యమనియా? ధూమము 

నకు అది యున్న వ్ర, దెళమందు నలుపు, అక్క ్ డడయుండు దోమలు 

మొదలగువానియొక్క_. నివృత్సియు కార్యములు, జ్ఞాప్యము. 

తడిసిన కర, లతోగూడిన నహ్ని మొదలగునవి యనెకము 

కార్యము?గోని, కాస్యములుగాని అనెకమగుటవలన, (కహ 

పృడేశే ధూమోద్దమఖ యీప్ర, "దేశమందు ధూమము బయలు 

చేరుచున్న దను. వాక్యమునక తాత్పర్యమునలన యేది వా 

క్యార్ట మగును కార్యమును జ్ఞ జ్ఞావ్యమును అనేకము గావున 

అనేశార్థ పరవమగుటవ లన వాక స భేదప్ర పసంగము వచ్చును. 

ఒకేయర్గము ఆందరికీ అపేకశీతమనుట స ర్వానుభ వవిరుద్ధము. 

గాన ప ప్రేతిపాద్యా చకీత మనువత.ము సరిగాదు. 

విరామతేమున వెదమందు ప్రతిపాదకుంటే లేనందున 

సృతికా చేతీత మైన ప్రయోజనమూ పరమని వికల్సించుటకు 

వ్ఘీలేదు. 

మూ. చతుర్ధ స్తు స్యాత్. యదుద్దే శేన యః శబ్దః ఫ్ర 

వృత్త త్త సః తత్పరః క్రశ్షైన లోకవ్యుర్న లే 

తథా హొ ప్రసుసావాక్యం, ఉపాదానముద్దిళ
్ సై 

లోశే పృయుజ్యత్తే తదుపాదానవరం, నిందా 

86 
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వాక్యం, వానముద్దిళ్ళో ప్రయుజ్య తే తద్ధాన 
పరం ఏవమన్య తావి సయమూహానీయం. 

తా, దేనినుద్దేశించి యేళబ్దను వ్ర యోగించంబడునో 

యాళ బ్బము తత్పరము. లోకములో వవనులు స్వతంత్రాాభి 

ప్రాయ వూర్వకమగుట చె యెటుల స్వార్థ ప్ర తిపొదకములో 
వేదమందుగనాడ పదములు స్వతంత్రాభి ప్రాయ వూర్వకముకై 
స్వార్థప్ర వ,తిపాదకములు. లోకములో ప్రశంసా వాక్యములు 
పాదోనోబద్దేశథముగా వ్ర, యోగించుటవలన ఉపాదానవరములు, 
నిందా వాక్యములు. 'వ*నవరములు. వేదనముందుగనాడ అట్లు 

యూహాంచవ లెను. 

మూ. తస్తాల్లో కానుసా రేణ వేదే వ్యేవం స్వాకరణీయం. 
అన్యథా అర్ధ వాదానాం సర్వ థై వానర్థకర్టిప్క పసం 

గాత. స చః వన్థివసారరా అదీ కారో, 

ఫీప్రాయో భావ ఆశయ బ్రిత్యనర్థాంతేరమితి, 

తదాథారప్క చెత్ళవురునుథా రేయసనీద్ధిః 

తా. శాన లోకానుసారముగా  వెదమందులనాడ 
వళంసావాక్యములకు సవ _ర్వకత్వము. నిందావాక్య్యములకు 

నిన్నర్హకత్వమును జెప్పవలెను. అట్లు గానిచో అర్థవాదవాక్య 
ముల కానర్థక్యము రావలసివచ్చును. ఉద్దేశము వ్యవసా 
యము. అధికారము, అభిప్రాయము; భావము, ఆళయము 

"మొదలుగాగల శబ్దములు సేమానార్థ్భకములు, వేద తాత్పర్య 

మునకు ఆ శ్రయుందై న పురుషే, హ్టుం 'సేళ్యారుయ సిద్ధించును. 

మూ. తథ చ వ యోగః. వైదికాని, వళంసావా 

క్యాని, ఉపాదానాభిస్రాయ వూర కాణి, వ్ ౦ 
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సా వాక్ళ్టతాషత్ .  పరిణకిసురసమామ్రఫలమి 
త్యాది లోక వాక్యవదితివవం నిందావా క్యాన్, 

హోనాఖిప్త్రాయపూర్వ కాని నిందావాకస్థత్వాత్ . 

వరిణలివిరసం వనసఫలమిత్యాదివాక్యవత్ .ఆన 
ల ద అ ఎ జ J థా నిరర్ధకత్వ వ్రసంగళ్చ వివతే. బాధ 

మిత్యుక్షం. 

తా. ఇట్టి యనుమానముల చే సిద్ధమగు అఫిపాయా శ 
యుండుగా -ఈళ్యరుండు సిద్ధించును. 

alb _ కే ఇత్యత్ర రాత్రై భక్తే ఇతి వాక్య 
పో౭ స్త్రి అనుపలంభ బాధిత త్యాత్ . ఉత్పత్యఖి 

వ_క్లిసామ గీ తాల్యాది వ్యాపారవిరవతి . ఆ 

'రకూగుస్య చాళంకితుముళక్యత్వాత్ . తస్థాద ఫి 

ప్రాయస్థసీవ పరిశిహ్యతే. గత్యంతరాభావాత్. 

న చేద్వేదే నానీ. నానీ కృతా ర్థాప_క్తరిక్ Me 
నల — 

తద్వ్యూ త్పాదనానర్థక్య ప్రసంగ. త
స్తాత్కార్యా 

. జ 5 4 

త్వాత్స్పర్యాదపున్నీ య తే. అస్థి ప్రణీ తెతి, 

తా. వదమందు స్వతంత్రైభి ప్రాయ పూర్నక త్వ ముప్పు 

నిచో శృతార్ధాపత్తిచే శబ్దము కల్పీంచంబడునను భటుల 

యొక్క-సీద్ధాంతమునకు భంగము గలుగును. 'పీనో చేనద త్తే ల 
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దివానభుం క్ట” అనుస్థలమున “రాత్ర భు కే” యనువదవ్వు 
అనువలబ్ధము. అట్టళ బము పుట్టుటకుగాని అభివ్య క్త మగుటక్ప 
గాని తాలాషదిసంయో గ రూావ మగుసామ గి "లేనందున పటు 

చ లు టకున్ను అభివ్య కృ మనుటకున్ను వీలులేదు. శా త్రిభోజన 
మయోగ్యమగుటవలన యాళంకావిషయమని జెప్పుటకు వీలు 
"లేదు. గాన శృ తోర్థాప_త్తిస్థలమందు స్వతం త్రాభిప్రాయవూర్వక 
మగుళబ్ద మెటుల భట్టమతమందు. కల్పితమో తటులనే శ్వా 
మందుంగూడ స్వతంత్రాభిప్తాయపూర్వక తము కట్పీంచెదము. 
వేద వ, ణతయైన పురువథా కేయుని కార్య మైన తాత్పర్య 
ముచె నూహీంచెదము. 

మూ. ఆ యోజనాళ్టల్వపి. న హీ వెదాదవ్యాఖ్యాతా 
త్క-క్చిదర్థమధిగచ్చతి. న చై కదర్శినో వ్యాఖ్యా 
నమాదరణీయం.  ' 

శ్లో. పౌర్యాపర్యాపరామృష్టః 
శ్చ ఒన్యాం కురుతే మతిం. ఇతి. 

న్యాయెనానాశ్నాసాత్ . &, చతురవద కాది 
వాక్యాదేక చేళ శ్రావిణోఒన్య థాఒర్థ్మవు త్యయః 
స్యాత్. కిము తొతీం ది యాద _న్హరా_ న్హరవాక( 
సంఖేదదురధిగమాత్. తతఃసకల వేదార్థదర్శీ 
కశ్చిదభ్యు వేయః. అన్యథా అంధవరంవరా 
చ్రసంగా త్. 

తి. ఆ యాజనమనలగా వాాఖ్యానము. వ్యాఖ్యాన 
ములేనిచో వేదమువలన యొవనికిలనాడ యర్ధబోధ గలుగదు, 
వెడై కదర్శియొక్క_ వా్యాఖాగ్థనమదరణీయము గాదు. 
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వూ ర్వాపరసందర్భముత్ గూడుకొన్న వాక్యమువల 

ననే సమాచీన మైనజ్ఞానము గలుగునుగాని సందర్భశూన్యమగు 

శ్రబ్బమువలన మరియొకరీతిగా బోధ గలుగును. / 

నాలుగు మూ(డుపదములతో గూాడినవాక్యములో 

ఒకటి రెండువదములు విన్న వానికే మంయొకరీతిగా యకబోధం 
ల ల కొ న్ 

గలుగుచున్న ప్పుడు అతీం ద్రి యార్థకము మధ్యమధ్యను కొన్ని 

వాక్యములు విడిచిన వెదై కదర్శియొక్క. వ్యాఖ్యానమువలన 

మంచిబోధ యొట్లు సంభవించును. 

అందునలన సకల వెదార్థదర్శియగు నొకనిని యంగక 59 

చవలెను. లేక వకదేశదర్శియొక్క_ వ్యాఖ్యానమునే ప్రమా 

అముగా జేసుకున్నయెడల యొవనికిని లోకములో వవాక్ట 

బోధయే లేక పోవలసీవచ్చును, 

మూ. స చ శృతాధీతానధథ్భతస్త కసాంగోపాంగ వేద 

వేదార్గః. తదిషపరీతో వ్యా న సర్వజ్ఞూదన్యస్పం 

భవతి, కోహ్య వ్ర త్యకత్షకృతవిశ్వాతదనుఖ్ఞూన వ్ 

తావానేవా యమామ్నాయ 9త్ నిశ్చను 

క్ష్ చేమ శ్నతర్లరిం 
యాతే , కళ్చార్వాగ్ధ ర్మినః గెపూాకి కృతర్ల)ంధ 

త్రో ఒరతో 'వాఒధీయీతే, అథ్యాసయెద్యా. 

తా. “కార్యా యోజనధృత్యా దేళ అనెడు కాంకలో 

యున్న ధృతియనుదానికి వ్యాఖ్యానము. శోక ముచే సామా 

త్కృతము అధీతము. జ్ఞానవిషయను,ధృతేము, నిరంతరాఖ్యా 

సమువే ధృఢ మైన సంస్కారము. తద్విప౦తః; అధ్యయనము 
aw 

లేకయే తెలుసుకోబడ్డ అంగోపాంగములతో గూడిన పదము 
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యొక్క యర్థనములు గలవాడు సర్వజ్ఞానికంకు మరియొకడు 

సంభవించండు. . వవంచముయొక్క సామొత్కారము లేని 

వాడు ఇంతవరశే వేదమని యొవయతు నిశ్చాయిం చె నేని అసర్వజ్ఞా 

నికి సమ_స్తవేదమును అధ్యయనము జేయుటంగాన్సి మరియొక 
నికి జెప్పుటంగాని సంభవించదు. గాన సర్వ వెద వేదార్థానుభవ 
మువలన దృఢతరసంస్కారము గలవాండు యొకండు నిద్దిం 

చును. ® 

మూ. అకత్రావి పయోగః వేదాః కదాచిత్ సర్వ 

పెదార్థవిద్వ్యాఖ్యా తాః. అనుజ్ఞాతృమతిచల 

నేవీ, నిశ్చలాన్థానుస్థానత్వాత్ . య చేవం, 

తత్సర్వం, తద రవి ద్వ్యాఖ్యాతం, యథామన్నాది 

సంహి తేతి. అన్యథా త్వనాశ్వానేనావ్యవస్థానా 
దననుష్టానమవ్యవస్థావాభ వేదనాబదేశిక తాత . 

తా. మన్వాడిస్టృతులు యెటుల దానియొక్క_యర్థ 
మును తెలిసినవారి చే వ్యాఖ్యాతములో, నిశ్చలమె నాన్ధాను 

స్థానము గలవియగుటవలన వేదములుగూడ వెదార్థమును 

చెలిసీనవాని చే వ్యాఖ్యానము ఒకానొకప్పుడు జేయంబడ్డ్లది, 

వెదార్భపరిజ్ఞానము "లేనివానిచే వ్యాఖ్యానము చేయంబడి 

నచో అవిశ్వాసమువలన అర్థ పృతివ త్తి గలుగనిచో వేదబోధిత 
కర్త లయొక్క_ యననుష్థానము గలుగును. ఉపదేశము లేనం 
దున, ఆర్థనిక్చయవ్య వస్థయు లేక పోవలనీవచ్చును. 

మూ, అనుస్థాతార వవా చేస్టార ఇతి చేన్న. లేహామ 
నియతబోధత్వాత్ . పదవ ద్వే థానుష్టానమస్య 
నాదీతి చేత్. న. తద్ధి స్వతంత్రం వా, పెదార్థ 
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ది ని పత్తి న వ్యాసర9జ్ఞావి శె ద్వితయి త్వ చ న వ్యాసర్వజ్ఞా 
పే పూర్వేషాం తదనబోధః వమాణం, 

త్విదానీం తనానామితి నియామక మస్తీ. 

రగ 

తా. వెదోడితకర్యానుస్థానము( చేయువారికి నియత 

మైనజ్ఞానము లేనందున వారు ఉవదేష్టలనుటకు వీలులేదు. 

వేదమువలె వెదానుస్థానముగనాడ యనాడియనుటకు వీలు 

"లేదు. వెదడానుస్థూనము స్వతంత్రమా ? లే కార్థబోధ వరతం 

త్రమాః మొద టిపఠమున నిర్దాలత్వపృసంగము వచ్చును. 

అర్థబో ఛాధీనమైనచో నియమానుసప త్తి వచ్చును. పూర్వుల 

యొక్క. స్వతం శ్రీ మైన వెదార్గజ్ఞాన మె వ్రమాణముగాని, 

ఆధునికులయొక్కం పెడార్థబోధ వమాణము గాదు. అని 

చెప్పుట కవకాళము లేదు. పూర్వీకులవలె ఆధునికులుగూడ 

యసర్వజ్ఞు లగుటవలన ఆధునికు లెట్టివారో వూన్వీకులుగూూడ 

యట్టివా ₹ గాన పిరియిద్దరిలోను వకరిజ్ఞాన మె ప్రమాణము. 

రెండవవారిది యవ్రమాణ మనునియమము కుదరదు. గాన 

నియమానువవ త్ల వచ్చును. 

మూ. పదాళ్టేల్వపి. శ్రూయతే హీ పృణవేశ్ళ రేశానాడి 

పదం, తచ్చ సార్థకం. అవిగానేన శృతిస్మ తిలివో 

నేషు ప్ర యుజ్యమానత్వాత్ . ఘటాదిపదవదితి 

సామాన్యతః సీజ్దే కోస్యార్భ ఇతి వ్యుత్చిత్ స్సర్వి 
మే సతి నిర్ణయః. స్ఫన్రాదిపదవత్ . 

న్ . ఉత్తమః పురువ_స్త్వన్యః పరమా్మెత్యుదాహృత!, 

యో లోకత్ర యమావిశ్య బిభ ర్హ్యవయశఈశ్వరః. 
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ఇత్యర్థవాదాత్ . యవన రాహోదివ దార్ట్వాక వ్ర శేషా 

ద్య తద్య థా. 

తా. శృతిస్త తీతివోసములయందుం బ్ర బ 'యోగించంబడిన 

ఓం కారశోబ్దము, ఈశ షరశబ్దము, ఈశా వాదిశేబ్దము నిరర్ధకము 

లని ప్రనిద్ధి "లేనందున ఘటాదిళ బ్బములవ లె సార్థకములని అను 

మానముచే సామాన్యముగా "యర్థము సిష్ధించీనను విధిశేష 

యమున యర్థవాద వాక్యముల చె స్యర్షవదమున కర్ణ మెటుల 

నీశ్చాయించోబడినదో, ముందు. జెప్పండ్డ డు త్తమ భళ్యాద్యర్థ 

వాద వాక్యము చే చణవాదిళబ్దముల కర్ణనిర్ల యము గలు 

గును. అర్థవాదలో జెప్పిన లోకత్ర, యథారియగు వర 

మాత్మ యో వ్ర ఇవాదిళబ్బముల కర్ణము. హాయే యీాళ్ళ్యోరుండు. 

వదపక్ష కానుసూనము చే అట్టి" యీోాళ్ రుడు సిద్ధించునని 

తాత్పర్యము. 'యవమయళ్ళరుర్భవతో యను శృతియందున్న 

యవవదమును కొర లయందు మ్లుచ్చులు వ్ర "యోగింతురు. 

పదుగుగాయున్ను న్ా సలుగల ఛాస్యవి శేసమందు మరి 

కొందరు ప్రయోగించుదురు. ఇట్లుండంగా. శ్లో, “వసంతే సర్వ 

సస్యానాం జాయతే వత. త్ర, శౌతనం, మోదమానాళ్చ తిస్టంతి 

యవాః కణిళతాలినూ” యేను వాక్య ఇషవమువలన యవపదము 

నకు వాడుగుకొనలుగల థాన్యవి ౪ శేషమే యర్ధనుని యటుల 

నిశ్చయించంబడినదో, వ వకృతములో ' విధ శేష మైన వాక 

శేషమువలన, ఈశ్వశాదివదమునకు వాక శేషములో చెప్పిన 
యర్థమందే స్ట్ క్ నిశ ఏయించంబడును. ఆది యెొట్టనంగా 2 

ఖో సర్వజ్ఞ తార్భ ప్తి వీరనాదిచోభః 

స్వతంత్ర, తా నిత్వమలు ప్ప ప్పథ కి 
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ఆనంతశ_క్టిళ్ళ విభోర్విధిజ్ఞాః 

హపడాహురంగాని మహాశళ్వరస్య, బ్రతి. 

మూ. వవంభాతో ఒర్థః వమాణ బాధిత ప్రతి చెన్న. 

ప్రాగేవ వతిషేధాత్ . 

తా. సర్వజ్ఞ త్వము, భోగములయందు ఇచ్చ ₹కపోవు 

టయు, నిత్యజ్ఞ్హానము, స్వాతం త్రము, నికర పయత్నము, 

నాశరహితమైన శ_క్టియు యాయారు అంగములతోోను, 

అనలా యా యారుధర్మ ములతోను గనూడుకున్న వాడు 

మ హౌళ్వరుండు. ఇట్టి వాయు మ హేశ్వరళబ్దమున కర్ణమని 

నిశ్చాయించంబడును. ఇట్టి యాళ్యరుండు, “అ పృమాణ మనా 

హో క్రితి అను సందర్భములో వమాణభాధ నిపే.ధించంబ డెను, 

మూ. తథాపి న తత్ర వ్రమాణమ్టితి చేత్. స్వర్ష 

అ_స్టీతి చేతి కా ప్రత్యాళా న హ్యు_క్షవిోే 

వణే సుఖే కించిత్స ) మాణమ_స్ట్యస్మ దాదినాం. 

తా. అట్టినిపే.ధమందుంగూడ చవమాణమనము తేదనినచో 

స్వర్ణమున్నదనుటలోలనాడ నేమి ప్రమాణము గలదు. దుఃఖ 

మీ శ్రితముగాని సుఖవిశేషమే స్వర్లముగదా! అట్టిస్వర్లమున్న 

దని చెప్పుటలో మాకుయగూడం బ్రమాణము లేదు. 

మూ. యాజ్హిక వ్ర వృత్యన్యథానుపవత్యా తథైవ తది 

త్యవ థార్యతే ఇతి చేత్. ఇతలేతరాశ్రయ 

(౬ 
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ఛారమితి. పూర్వవృద్ధ వ్రవృ త్వా తదవథార గొ 

అయమదోవ. ఇతి చేన్న. ఆఅంధపరంవరాప్రసం 

గాత్, విశిహ్రాదృష్టవకాత్. కదాచిత్ కస్య చిదేవ 

మవిసుఖం సార్టదితి నావ్ విరోధః. తన్ని చే 

వమాణాభావాదితి చక్ తుల్యమతరశ్రావి. 

తా. సుఖరూసమైన స్వరము దుఃఖమి శృితేము గాని 

యవుడే యాజ్ఞికులయొక్క_ ప్రవృత్తి యుపవన్న మగును. 

దుఃఖమి శి, త్రమే. మైనచో వారియొక్క ప్రవృత్తి మజీయొక 
విధముగా నుపపన్న ము గానందున స్వర్షసుఖము దుఃఖమి శ్రి 

తము గాదని నిక్భయిం చెదనునుటకు వీలులేదు. దూఃఖమి శ్ర న 
తముగాని సుఖవి శేషము ఆెలియంబడినవుడే యట్టిసుఖవిశేవ 

మందు వ వునవృ_ల లి, అట్టవువృ త్త త్రి మజీయొకవిధముగా నుప 

వన్నము నందున నట్టి గ సుఖవి శేషముయొక్క నిశ్చయము 
కాన అట్టు యనోన్యా క సయ వ వ్ర సంగము వచ్చును. సూర్వీకు 

లైన వారి ద్రవృతి చన అట్ట సుఖవి శేష మైన సర్పము 

యొక్క_నిశ్నయము గలుగును గాన పూరో్ట కృ కదోేషము కన 

కాళము "లేదని చెప్పుట యంధపరంవరా ప్రసంగ రరూవదోవషము 

వలన సరిగాదు. 

అదృష్ట్రవళ మున నొ కానొకసముయమున నొశకానొకనికి 

యట్టి స్వర్ణరూవపసుఖము గలుగవచ్చును. చానియొక్క_ నివే.ధ 

ములో. బ్ర మాణము లేదనినచో మీకు స్వర్షని ప.ధములో 

బ్ర ర్రైమాగామ లేనందున స్వర్ద మెటులు సిద్ధించునో యీశ్వర 

చేధములోం బ్రైమాణము "లేనందున మామతమందుయాడ 
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నీశ్వరుండు సిద్ధించును. బాధక వ్రమాణము చేకపోనుట. 

యుభయులకు. సమానము గాన మోమతమున స్ఫర్హమువ లె. 

మామతమున నీశ్వరుండు సిద్ధించును. 

“రాఖి కో ౮ గ్ 
మూ. అరలు వ్ర యోగః, యళ్శబ్దో యత్ర, వృద్ధర 

సతి వృత్యంతరే ప్ర యుజ్యు తే స తస్య వాచకః. 

యథా స్వర్షళబ్దః సుఖవి నచ వ్రయుజ్యమాన 

_స్పస్య వాచక వ్రయుజ్య తే చాయం జగ 

త్క__ర్రరతి. అన్యథా నిరర్ధకత్వవ,సంగ సార్థక 

పదక దంబసమభి వ్యావో రా అనువపత్తిరితి. ఏ తేన 
> జ్ బావి = 

రుద్రో పంద్భమ బాంద్హాది "దేవతా వి సవవాచ 

కా వ్యాఖ్యాత. 

తా. వృత్తి యనంగా శ_క్టిలతు ణాఒనతర రూవము.. 

మజియొకవృ త్తి లేనిచో కాస్త్రపరిజ్ఞానముం గ లవృద్ధుల చే 

నేశబ్ద మేయర్భములయందు ప్ర యోగించంబడునో యాళిబ్దము 

యా యర్థవాచకము. దుఃఖమి శ్రితముగాని సుఖవిశేషమందు 

స్వర్షశళబ్దము వృద్ధులచం బ్ర'యోగించంబడుటవలన స్వర్షళ్ బ్జ 

మెటుల సుఖవిెేేషవాచకమో యటులనే జగత్క__ర్హ యగు 

నళ పరునియందు వృద్ధుల చెం బ్రణవ యీళ్ §ర యీాశానాదిశేబ్ల 

ములు వ, యోగించబడుటవలన నీశబ్ద్బములుగూడ జగ 

త్కర్తయగు నీశ్వర వాచకములని నిశ్చాయించంబడును. ఇట్టి 

_ శబ్దములు నిరర్భకములని యాశళశంకించుటకు వీలులేదు. అళ్లు 

నచో నీపదములకు సార్థక మైన పదములయొక్క. సాన్ని ధ్యమే. 

చేకపోవలనసీ వచ్చును. కాన నీవదములకు వెనుక ముందుండు. 



వ్ర్ళలి న్యాయకుసుమాంజలి 

పదములు సార్ధకములై నవు డిపదములుగూ డా సార్థకములని 
చెప్పవ లెను. ఆయర్థ మెట్టిదని జిజ్ఞాస చేసినపుడు వెనుక 

నుదహారించిన నర్గవాద వాక్యముల చేతను వాక్య శేషముల చేత 
నీశషరుయ యని నిశ్సయించవ లెను, అర్థవాద వాక్య శేషముల 

నలన నీశానాదిపదములకు జగత్క__రయగు నీశ్యురరూపార్గ 
థి మెటుల నిశ్చయించంబ డెనో యటులనే యర్ధ వాదాదులచే 

రుద్రయు వేంద్ర్యమహేంద్రాది రూపదేవతావిశేషవాచకము 
లైన శబ్దములకులనాడ నర్భవిశేషము నిశ్చయించంబ డెను. 

మూ. అని చ. అస్మత్పదం లోకవద్వే చేషిప్రయుజ్యతే, 
తన్య చ లోకే నాచేత సెప్వన్యతమదర్హః, తత్ర 

థి (WU 

సర్వథై వాఒ వప యోగాత్ . నాప్యాత్మమా త్ర, 

మరి పరాత్తన్యపి వ యోగసంగాత్ . అవీ 

తుయ స్తం స్వాతం త్ర్యేణో చ్చారయతి త్రమే 

వాహ, తజై వాన్వయవ్యతి రేకాభ్యామవసా 
బా లద యాత్ .తతో లోకవ్యుత్ప త్తిమనతి క్రమ్య వేదే 

వ్యనెన స్వప, యో న్తైవ వక్తవ్యం, అన్యథా 

అప్రయోగసంగాత్ , నచ యో యదో 
చ్చారయతి వై దకమహమశబ్దం స ఏవ తదా 
తస్యాఒస్ట వతి యుక్తం తథా సతి మాముపా 

సీలేళ్యాదా స ఏవ ఉపాస్యః స్యాత్. అహం 
సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్గం పృవ_ర్తతే, 
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రసం సమధిగ చేత్ . తథా చ ఉపాసనాం 

వత్యున్మ త్తశేలిః స్యాత్ . లోకన్యవవోరశ్చొ 

చ్చిచ్యెత. తస్తాన్నానసువక్తాన్య వాచ్యుః ఆపి తు 
మరా అ అ న్నా చ్ ను ం 

వై పెలి స్థితే పృయుజ్య తే. వీచే అస్మచ్భబ్దః 

స్వప్ర వూ _కృవచనః. అస్మ చృబ్దత్యాత్ లోక 

వడిలి. 

తా. లోకముందువతె వేదవముందులనాడ నస్తృచ్చబ్ధము. 

వ్ర యోగించంబడుచున్నది. లోకమందు వ్ర'యోగించయడు. 

నస్త చృబ్దమున క చేతనమైన వ స్తువేదియును నర్థము గాదు. 

అబ్ల నచో నేను ఘటము నేను పటమనియెడి వృయోగము 

కూడ నుండ వలసివచ్చును. పరాత్మ్మనుటైళించి యహాం శబ్ల 

వ యోూగను వేనందున నాత మాత. మస చృబ్దమున కర 
UU) ర్త wy) డీ © వై 

మనిచెప్పుటకు వీలులేదు. మణీ యేమన ? ఎవడు స్వతంత్ర 

ముగ నస్మ చృబ్దము నుచ్చరించునో అస్వతంత్రొ, చ్చారణ 

చేయువాండే యన్వయవ్యతిరేకములంబట్టి యర్థమని చెప్ప 

వలెను. అందువలన లోకములో. బ్ర యోూగించు నస్మచ్చబ్దము 

నకు స్వతంత్రో చ్చారణక_ర్త యెటులర్థమో యటులనే వెదము 
ఎ అల ఒడ అలి | యో 

లోనుం జెడి నస్మచ్భబ్దనునకుంగూడ నట్టి స్వతంత్రొ, చ్చారణం 

'చేయువాండే యర్థమని చెప్పవలెను. అ ట్రంగీకరించనిచో వేద 

మందు నస్మచ్చబ్ద ప్రయోగమే లేకపోవలనీ వచ్చును. ఉచ్చా, 

రణక_ర్షయే యస్మచ్చబ్దమున కర్థమని చెప్పుటకు వీలులేదు. భగ 

వంతునిచే నుచ్చరితమయిన “మాముపానీతొ యను వాక్యము 

నెవం డుచ్చరించునో యట్టివాడుగూడ నస్మచ్చబ్టోచ్చారణ. 
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క_రయగుటవలన నస్మచ జ్ర ర్థమయినచో వానికిణాడ భగ 

వంతునివ లె నుపాస్యత్వము రావలనీనచ్చును. ఇటులనే యస్త 
'చ్చబ్దముత్*గూడిన గీతావాక్యములను గురుశిష్య లుచ్చరిం 
చునపుడు వారికింగవాడ భగవంతునికివ లె జగత్క__ర్భ్ఫృత్వము 

'జగత్చ్య్రవ_ర్షకత్వముంగూడ కావలనీవచ్చును. అటుల నిష్టము 

గాదు గదా! అస్మదాదులకే యుపాస్యత్వము చవ్పుట మం 
చిదిగాదు. భగవంతుం డుపాస్యుంయు. మన ముపాసకులమనెడు 
వ్యవవహారమునశే లోపము వచ్చును. కావున ననుకరణ వేనీన 
“పురుషు? డస్మచ్చభ్రార్థము కాడు. స్వతంత్రముగా నుచ్చ 

'రించినష్టరుషుం జెటులు - లోకములో నస్మచ్చబ్దార్థ మో యటు 

లనే వేదమందుండు నస్త్మ చృబ్దమునకులనాడ స్వతంత్రా ఇచ్చా 

రణకర్తయు యర్థమని చెప్పవలెను. వేదో చ్చారణక_ర్హృత్య 
మస్మ దాదులకు సంభ వించనందున తత్క__ర్హ యాళ్యరుండని 

చెప్పవ లెను. 

మూ. వవమ నేవి యః కః సః. ఇ్రత్యాదిశభా దృష్ట 

వార్టః. 'తెపాం బుధ్యువక్రృమ పృళ్నవపరామనర్శా 

దువహితమర్యాద త్యాత్ , తస్య చ వక్తృథధర్శ 

త్యాత్ . బుధ్యువక, మో ప్ వకృతత్వం జిజ్ఞా 

సా ఆవిహ్క_రణం చ ప్రశ్నకి (వళసంథానం 

చ పరామర్శ బ్రతి ఏవం చ సంళయాదివాచకా 

అవ్యున్నేయాః న చ జిజ్ఞాసాసంళ యాదయః 
సర్వై ప్ర తిషిద్ధా ఇతి యుక్తం. శిమ్య ప్రతిబో 

ధనాయ ఆవార్య కేేనావిరోథాత్ . ధో ధర్మః 
కథం లతణక బ్రత్యాదిభాహ్యవడితి. వతేన ధిగ 
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హో బత హం తేత్యాద యో నిపాతాః వ్యా 

ల్ అ 

లీ 

శబములనుగూడ త_త్తదర్గములయిన బుధ్వ్యుష కమా, శ్కయుం 

న వక్ర నిదించును. సర్వజ్ఞూందై న యీళ్యరునియంధు జిజ్ఞా 

సంశ యాదికము శిష్యునియొక్క_ బోధనిమి_త్తమై ఆహార 

రూపముగ నుండుటలో నేమియు విరోధము లేదు. బుధ్యుప 

కృమాదికము వ_క్షృధర్యములని చెప్పుటచే నిందను అళ్చర్య 

మును ఖేదాదులను జెప్పు ధిక్ , అహో బత, హంత, ఇత్యాది 

నిపాతలుగూడ వ్యాఖాసతములై నవి. 

జ రి 5 జ | & అం సయ ఆను 

మూ. పృతరయాదపవి. వింజాది పృత్టయా హిం పురుష. 

ఛా రేయనియోగాన్లౌ భవంతః తం వతిపాద 

యంతి. తథాహా 

శ్లో. “ప్రవృత్తి: కృతిళవాత్ర సాచేచ్చ్భాతో. యతళ్చ సా, 
తద్గానం విషయ స్తస్య విధి స్పద్దాపకోఒధవాల” ౭ 

తా. ప్రత్యయమనంగా వీజాది వ, తృ్యయములు. వాటి 

వలనంహాడ నీళ్వరుండు సిద్ధించును. లోకములోనుండు వీడా 

దుల కాప్పచ్భ యొటులర్ధమో "వేదములో నుండు వీజాదులకుం 

గూడ నదియే యర్థము. వేదార్థమం దస్మచాదుల కిచ్చ సంభ 

వించనందున లిజర్థమైన నిచ్భాశ్ర యుఃడై న నాప్తుడు పర 

మేళ్వరుండని చెప్పవ లెను. 
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వవృత్తీయనంగా కృతియే. అట్టికృతి ప్రచ్చనలనం గలు 

గును. కృతికారణమైన నిచ్చ చేనినలనంగలుగునో యది జాన 
ము. ఆజ్ఞానములో విషయమైన కృతిసాధ్యత్వ బ్రహ సాధ నత్వ 
ములే విధికి నర్థములని యొక మతము. 

ప్రష్ట సాధన త్యానుమాపక మైన నాపునియొక్క_ యఖిప్రా 
యమే విధ్యర్థమనిన వీనుల యభిప్రాయము. 

మూ. ప్రవృ_త్తః ఖలు విధికార్యా సతి న తావత్కా 

యపరిస్పందమా త్రం, ఆతా జ్ఞాతవ్య ఇత్వా 

ద్యవ్యావనాత్ . నావీ ఇచ్చావా త్రం, తత 
ద్ ఆ ల+9ి ॥ న Ae ం ఏవ ఫలసక్టా" కర్హాఅనారంభ ప్రృసంగాత్ తతః 

యత్నః పరిశివ్య లే, ఆత్మ జ్ఞానభూతదయాదా 

వపీ తప్యా భావాత్ తదుక్తం ప్రవృప్తిరా 
రంభః---ఇతి నేయం పవృ తిః యతః సత్తా 

వై యన్భ్యాత్ . అ ప్రతీతాదేవ కుతశ్చిత్. పవృ 
5 ui త్తిసర్ధ తత్స /యనార్డం తదభ ్ టర్గనాభావాత్ . 

న చ పవృ తిహాతుజానజననారం తదువ అలక క థి 
యోగ కి పృవృ_త్తిహేతోో రిణ్బాయాః జన 

యోనిత్వాత్. 9 జ్ఞానమనుత్పాద్యు తదు త్వ్పౌాదన 

స్యా క్యత్వాత్. శ తస్య చ నిరాలంబనస్య అను 

త్పక్తేః అ ప్రవర్తకత్యాచ్చ, నియామకాభా 
వాతీ. 
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తా. ఆప్థాభిప్రాయము. విధ్యర్థమని ఇెప్పుటక్ొొణు కితర 

మతఖండన మానశోస్టికము. కాన త_త్తన్మతముల వర్తక 

జ్ఞానవిషయమైనవానిని గృమముగాం జెప్పి 'ఖండింపంబోవు 

చున్నాడు. 

విధి జ్ఞాన కార్యము ప్రవృత్తియేగాని _ శరీరపరిస్పంద 

యని చెప్పుటకు వీలులేదు. “ఆక్తాజ్ఞాతవ్భఃి అనుస్థలమున 

పరిస్పంద లేక పోవుటవలన నాత్మజ్ఞానమందు ప్రవృత్తి గలు 

గకపోవలనీవచ్చును. వఇచ్యామాత్రీము విధ్యర్థమని చెప్పుటకు 

వీలులేదు. దానివలననే విధ్యర్థముయొక్క_ నిర్వాహ మగు 

చుండగా బహావి_త్తీవ్యయా యాససాధ్యమగు యాగా 

ఏశముయొక్క_ యారంభ మే _లేశపోవలనివచ్చును. ఆత్మే 

జ్ఞానమందు భూతదయయందు చేపా రూపమగు పరిస్పంద 

లేకపోయినను పృవృంరత్తి యున్నందున బ్రవృ_త్తియే విధ్యర్థ 

మని చెప్పవలెను, తలియంబడని వ్రువృ_త్తి కారణము విధ్యర్థ 

మని చెప్పుటకు వీలు లెదు. అట్టిదానివలన సె వ్రువృ్తి సిద్ధించు 

చుండ బ్రనృ_త్తికారణమును బోధిం చెడు" స్త్రమునకు వైయ 

రము సంభవించును. వవృత్తి పాతువును బుట్టించుటలో 

శా స్త్రమురెమొక్క. యుపళోగమని చెప్పుటకు వీలులేదు. 

పవృ త్తిహేతువైన నిచ్చ జానమువలనం గలుగును. అట్టి 
wy) ఎవి ర జూ 

ఈ 

జ్ఞానమువలన నిచ్చ సంభవించును. కాని జ్ఞానము. పుట్టనిచో 

శా స్త్రమువలన నిచ్చ పుట్టుట శకము గాదు, శా స్త్రమువలనం 

గలుగుజ్ఞానము నిర్విషయక మెనచో నియామకము "లేనందున. 

బ్రవృంత్తి కారగాక్నను సంభ వించదు. 
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మూ. తసాత్ యస జ్ఞానం వ్రయత్న జననీమిచా? 0 

వ,సూతే సోఒర్థవి శప తద్ధాపకో వా అర్థ 

రణ్యాప్రవర్తనా నియు_క్తి 
వియాగః ఉపదేశ ఇత్యనన్ధాంతేరమితి స్థితే 

విచార్యతే. స హి క_ర్త్శృథరొా వా స్యాత్ 

కో ధరో వా కరణధర్లో వా నియో_క్ష్యృథధర్తొ 

వేతి. న వ్రథమః. 

తా. అందువలన చెనియొక్క_జ్ఞానము ప్రయత్నజనక 
మైన. నిచ్చను బుట్టించునో యాయర్థవి శేషము గాని దానికి 
ననుమావకము గాని విధ్యర్థము. అదియే వ్రేర ణాదిళబ్బముల చే 

జెప్పంబడును. కాని యాయర్థముయొక్క_ విబారణ నూవళ్య 

కము. అట్టియర్థము క_ర్షృధర్మమా? అక కర్మయందుండు 
ధర్మమూ? లేక కరణమందుండు ధర్మమా? (వ, యోజకునియం 

దుండు ధర్మమా? యని విచారిం చెదము. మొదటిదైన కర్షృ 
ధర్మమని చెప్పుటకు వీలులేదు. ఆకర్త్షృధర్తము మూండువిధ 
ములు. 1 స్పందయని, 2 వ్రచ్చయని, వి చయత్నేమనియు. 

శ్లో. ఇష్టహానేరనిష్టాప్తేర పవృ శ్తే ర్విరోధతః, 
౧౧ లు ty ఆ/ అం 

సత్వాత్ప్రత్యయత్యాగాత్ క _ర్హృభరో న సంకరాత్,౮ 

మూ, స హి న స్పంద వవు ఆతానమను వక్యేదిత్యా 
—_ీ 9 . జ 

ద్యవ్యా స్తేః గ్రామం గచ్చత త్యాదావతివ్యా స్తే 

శ్చ నాపి తత్కారణం వయత్నః తస్య సర్వా 

ఖారతసాథారణత్వాత్. . 



పంచమ సృబక ము. 57% 

తా. వొనుకంజెప్పిన కర్త ఫథర్మములలో మొదటివగు 

స్పంద యే ప్రవృత్తి ప యోజక మెనచో నాత్మజ్జానమందు స్పంద 
లేనందున బ్రయత్నము లేకపోవలసీవచ్చును. ఇష్ట వోనియనం 

ఎ 6 Lr “os నశ రు. లాలూ గా నిదియె గ్రామంగచ్చతి అనుస్థలమున స్పంద యున్నందున 
ల ఖల ఖే ల్సి జన్యు గ్రామమందు వవృ్తి కలుగ వలసివచ్చును. ఇట్టి యవ్యాప్వ్యు 

తివ్యాప్తులు వచ్చును గాన స్పంద విధ్యర్థమని చెప్పుటకు వ 

లేదు. యత్నము విద్యర్గమనిన చో యత్న మాఖ్యాకమాక్ర 
మునే యర్థమగుటవలన ననిష్టసాధనమైనవానియందు "నాడ: 

| షి య ప్రి ఎవం ర హారం 
బ్రియత్నీ మున్న ందున నట్టి ప్రయత్నము "లేకహోవలపీవ దాను, 

ర 

మళా. నను న సర్వత్ర, ప్రయత్నవవ ప్ర త్యం ర్ట 

క్ర రోతత్యాదా వృకృత్యర్థాతి రెకిణః తస్యాభా 

వాతీ . సంఖ్యామాత్రాభిథా నేన ప్రత్యయస్య 

చరితార్థ త్వాత్ , తతో లిజాదివాచ్యువవ ప్రయ 

త్న ఇతి. న. కుర్యాదిత్యత్రైాపి తుల్యత్వాత్ . 

చి 
భి 
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మూ. పసృయత్న మా తృస్య ద్రకృత్యర్థ తేది తస్య 

వరాంగ తాపన్న సి వృత్యయార్థత్వాత్ . న 

తుల్యత్వమితి చేత్. న. తథావీ తుల్యత్యాత్ . 

న చేకస్య తదాచకల్వే అన్యస్య తద్వివర్యయ 
ఆవద్యెత, వో దా బహవః, వషిషిషతత్యా 

దా వ్యుఖిచారాతి . తత్ర ద్వితియసం ఖ్యేచ్భా 

దికల్పచనే కరోతి ప్రయతతె అత్యాదావవీ తథా 

స్వాత్ వ ల్వేకమన్న త, సామరాషవధ్నతౌా 
Moe కవకర్పినాయస్తుల్యకా [లే . గ్ర 

తా, “కుర్యాత్. ” అనెడు విధిస్థలమున బ్రృకృతిభూత 
మైన కృఖ్ థాతువు యక్నార్థకమయినను తదు త్తరమం 
దుండెడు విధి పృ త్యయమునకు జై_త్రాది సంబంధిత్వము గాని 
యనుకూలత్వము గాని యర్థమని చెప్పెదము గానం దుల్య 

ముగాదని యాళంకించుటకు వీలులేదు. విధి వ్ర త్యయస్థలమం 
జెటులనో “కరోతి” యను స్థలమందుంనాడ నటులనే తుల్య 
మని చెప్పవలనసీవచ్చును. పకృతి యెయర్థమును బోధించునో 
యాయర్థమును బ్రృత్యయము చెప్పదనుటకు వీలులేదు. “వక్రో, 
చా, బహవః.” అనుస్థలమున బ్రకృతిప్ర త్యయముచే 'నెకత్వ 
ద్విత్వ బహుంత్వరగూపసంఖ్యయు “ఏపి పిషతి” యనుస్థలమున 
(బ్రకృతి ప్రత్యయముచే నిచ్చయుం జెప్పంబడుచున్న ందున వ్యభి 
చారము సంభవించును. పూరో స్థ కృష్ణ లమునందు వకృతివేం 
జెవ్చంబడుచున్న సం ఖ్యేచ్చాదులకంకె వేజగు సంఖ్యే ఛా ఎదు లే 
చెప్పంబడునని వ్యభి చార మును వారించినచో 1. సృ క్యేకము 
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థాతున్రనకు వుత్యేయమునకు నొకయర్థమున సామర్థ్యము 
నిశ్చిత మైనపు డారెండును గ లనీయున్న పుం డట్టి కల్పన 
తుల్యము గాన “ోకరోత్తి, వ్రయతతే” యనుస్టలమునలనాడం 
ద్రకృత్వ్యర్ణ మైనం బ్రయత్నముకంళ వేజగు ప్రయత్న మే యగ 
ము కావలనీవచ్చును. 

మూ. రథా గచ్చతత్యాదా తదసంభవే కా గతింతి 
చేత్. తంతవః వటం కుర్వంతత్యత్ర, యా లో 
5" వచారోయమపర్యను యోజ్య ప్రతి చేత్ 
తుల్యమ్. లీజు; కార్య తే వృద్ధ వ్యవవో రాద్వ్యు 
త్పతా సర్వం సమంజం, ఆఖ్యాతమాత్రస్య తు 
న తథేతి చేత్, న. వివరణాదేరకి న్యుత్చ ల్తేః, 
అ_న్స్ చ తదిహూ. కిం కరోతి? వచత్త్సి పాకం 
కరోతి, ఇత్యాదిదర్శనాత్ . 

తా. .ఆఖ్యాతకు యత్నార్థకత్వము చెప్పినచో “రథో 
గచ్చతిొ యనుస్థ్టలమం దచేతన మైన రథమందు థాత్వర్థాను 
కాల పయత్నము లేకపోయినను ఆఖ్యాత ప్రయోగ ము 
న్నందున నచట నట్టి ప్రయోగ మె ట్లువవన్నమగుననుచో 
నచుతనమగు క _రృనుబోధించు పదసమభివ్యవవోరములో 
థాత్వన్థానుకూలవ్యాపార మాఖ్యాతకు నర్థముం జెప్పీ “తం 
తవః పటం కుర్వంతొ” యనుపయోగ మెటుల నుపవన్న 

చేయుదురో యటులనే “రథోగచ్చతి” యనుస్థలమందుం 
గూడ నటులనే యుపపన్న ము చేయుదురు. లిజకు కృతిసాధ్య 
త్వ రూవకార్యమందు వృద్ధవ్యవహవారమునుబట్టి శ్రి నిర్ణయిం 
చెదము. కావున లజర్థము ప్రయత్నము కావచ్చును. ఆఖ్యా 
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తమాత, మున కట్టిళకి గాహకము లేనందున యత్నార్థకత్గము ర గ కు-5 స్త/ థి 
"లేదని యాళంక్రించుటకు వీలులేదు. వనవోరమువ లె వివరణ 
గూడ బాధకము లేనిచో శక్టిగాహకము గాన ోకింకరోతి” 
యని పృశ్ని ంచునప్రుడు “వచతొయని యు త్తరమిచ్చును. డానికి 
“పాకం కరోతి” యనెడు వ్యాఖ్యానమువలన పచథాతువు 
నకు పాకమందుూ నాఖ్యాతమునకు కృతియందును థ్ క్టి నిళ్చ 

యింవంబడును. 

మూ. తథాపి ఫలానుకూల తావన్న థాత్వర్థమాత్రైఖి 

థానే తేదతిరి_క్ష ప్రయ త్నా ఖ థఛానకల్పనాయాం 

కల్చ్పనాగొరవం స్యాత్. అతో వివరణమపి 
తావన్హా త్ర పరమితి చేన్ , భ వెద వ్యేవం యది 
పాశేనేతి వివృణుయాత్ . న త్వేతద స్తీ థాత్వ 
ర్జస్ర్యైవ పాకమితి సాధ్య తేన నిర్దేశాత్ . తత్ర 

_స్హం వ్ర త్యేవ కించిదనుకూలతావన్నం సతి 

యేనాభిథానీయమితి యు క్షం. 

తా. “ఓదనం పచతి అనుస్థలమున వచథాతువునకు 
వూరషరావ నాళ రూవఫలానుకూల కర్మృసముదాయ మర్గము. 
ఆఖ్యాత కసుకూలత్వముమా త్ర, మర్థమని కల్పించుట చే నువ 
పన్న  మగుచుండంగ య త్నా ర్థకత్వక ల్బనలో గౌరవము 

వచ్చును. అందువలన *వచతి యనువదమునకు “పాకం కరోతి 
యనువివరణముకూడ నట్టేయర్థమునే బోధించును గాని యత్న 
రూపార్గమందు శకి గ్రాహకము గాదనినచో “కాస్టేన 
ఓదనం వచతి” యనునటుల “*ఓదనం పాశేన కరోతి” యని 
స్మయోగమున్న చో నట్టియర్థము చెప్పుట సరిపోవును. అట్టి 
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ప్రయోగము స్వారసీకము గాదు. “వచతి అనుస్థలమున 
థాత్వర్థమునకే “పాకం” అని వివరణమున్ను దానినిగార్చి 
యనుకాలమైన నొక దానిని ప్రత్యయము చేం జెవ్పవలన్ 
యున్నది గాన నదియె “కరోతి” యనుదానిచేత వివరింవం 
బడెను. అట్టివివరణవలన ననుకూల ప ప్రయత్నమందే ప్రత్యయ 
మునకు శ “క్షిగహము కలుగునని చెప్వటయే యు ము 

మూ. తథాపి నతన వయత్నేనైవ భవితవ్యం న త్వ 
న్యేనేతి కుత బ్రతి చేత్. నియమేన తథ్రావివర 

ణాత్ . బాధకం వినా తస్య అన్యథా కరుమ 

శోక స్వాత్ . అన్యథా అతిప్రసంగాత్ . 

తా. అట్టి పాకానుకూలతావన్న మైనది ప్రయత్నమే 

గాని మజీయొకటి గాదని యెటుల నిశ్చయించెదవు? బాధ 

కము లేనిచో *వచతి యనుదానికి “పాకం కరోతి” యని 
వివరణ యున్నది గాని మజియొకవిధముగా వివరణ లేనం 

దున యత్న ముకంశకు మజీయొకయర్థము చెప్పుటకు వీలులేదు. 
గౌరనమువలన యళ్నార్థకత్వము చెప్పనిచో “కదనం పాొకేన 
కరోతి” యను నసృప్ర యోగ ముండవలనీవచ్చును. 

మూ. స్యాదేతత్. . యస్య కస్యచితృలం ప్రత్యనుకూ 

లతావ_క్తిమా త్ర మేవ కరోత్యర్థః నతు ప్రయ 

త్నవవ. సోపి హ్యూనెనై వ ఉపాధినా ప్రత్య 

యేన వ _కృవోస్టి నతు యత్నత్వమాల్రేణ. 

వ్రయత్నపదేన అవిెేష వ సంగాత్ . తద్వరం 
WU 

- అగ జ 
ఛౌవన్లాత్ర మేన అస్తు లాఘవాయ. అన్యథా క 
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త్వనుకూలత్వ ప్రయత్న తే జ్వావవ్యుపాథీకల్ప 
నీయా, అచేతనేషు సర్వత్ర, గొణార్ధా నీదో | 
అనతి బాధే కల్పనీయా ఇతి చేత్ అత్రా 

తా, వివరణవాక్యములోనుం డాఖ్యాతకు వివరణ 
యైన “కరోతి యనుపదమునకు శేవల యత్న త్వరూపోపా 
ధిచే యత్నమా త్ మర్థముగాదు. అనుకూలవ్యాపారత్వ 
రూవోపాధి చే యత్నముకూడ నర్భము కావచ్చును. యత్నత్వ 
రూపోపాధి చే యత్నార్థకత్వము. చెప్పినచో నాఖ్యాతకు 
యత్న పదవ ర్యా యతగము వచ్చును. ఆఖ్యాత కనుకరాలత్య 
చయత్న త్వరూవ ధర్భ్మద్యయపవుర స్కా రేణ యత్నార్థకత్వము 
చెప్పుటకంటపె, కేవలానుకూలత్వ పుర స్కా_ రేణ యత్నార్థ 
కత(ము చెప్పుట లాఘవము గాన ననుకూలవ్యాపార మే 
యాఖ్యాత కర్గమని చెప్పవలెను. “రథోగచ్చతి” అనుస్థలమున 
బాధకము లేనపు 'జావాక్యమునందుండె డాఖ్యాతకు లతణా 
కల్పనవచ్చును.. మామతమున అనుకూలవ్యాపార మే యాఖ్యా 
తార్భమెనచో నట్టిలకణాకల్పన రూవపగౌరవము లేదు గాన 
నదియే యాఖ్యాత కర్ణమనినచో సమాథానము చెప్పబడు 
చున్న ది. 

ల్లో. కృతాకృతవిభాగేన క _ర్భరూపవ్యవ_స్టయా, 
యత్న ఏవ కృతిః పూర్వాపరసీక్ సైవభావనా. న్ 

తా. ఘటము కృతమనియు, అంకు రాదిక మక్ళృత 
మనెడు విభాగ ముచేతను. తృజంతమగు కృల్ల్ ధాతు వ్యుత్చన్న 



పంచమ స్తబక్ర ము. ర్రిస్ 

మయిన క_ర్షృపదము కృత్యాశయవాచక మగుటచేత ను త్త 

కాలవక్తి థాత్వర్థమైనచో దానికి సాధనమైనది యత్న రూప 
భావనయని యర్థము. 

మూ. యత్నఫూర్వకత్వం హి. ప్రతిసంథాయ ఘటా 

దౌ కృత ఇతి వ్యవవారాత్ . హేతునత్వ ప్రతి 
య్ . YU 

సంఛా నెపి యత్న ఫూర్వకత్వప,తిసంథానవిధు 

రాణామంకు రా బౌ తదవ్యవహా రాత్ . కరో 

రీ న ర్త 
త్యర్థో యత్న ఏవ తావదవసియ తె, అన్యథా హీ 

యత్కి.౦చిదనుకూలపూర్వక తావి శే షా త్. 

ఘటాదయః కృతాః న కృతా_స్హ(ం కురాదయ 

బ్రతి కుతో వ్యవవారనియమః. లేన చ సర్వ 

మాఖ్యాతపదం వి వ్రియతే ఇతి సర్వత్ర స 

వవార్థ్య ఇతి నిర్ణయః తథా చ సముదితే 

వ్రవృత్తం పదం తదేకదేశేపి ప్రయుజ్యతే 
గ కద ఎ అదంతే రా 

విశుద్ధిమా త్రం పురస్కృత్య బ్రైష్మూణ శతి 

యవపదవతీ . 

తా, యత్న పూరక త్వజ్ఞూన మున్న పుడే ఫఘటాదిక 

మందు 'కృతోఘటళి యని వ్యవవోర ముండుటవలనను,అంకు 

రాదికమందు' యత్న పూర్వకత్వ ప్రృతిసంథానము "లేక పాతు 

మత వ్ర తిసంథాన మున్నను యత్నఫూర్వకత్వ పృతిసంథా 

నములేనిచో “అంకురోన కృతః యని వ్యవవారమువలనను 

“కరోతి” క్రి యత్న మే యర్థమని చెప్పవలెను. అటులగా కను 
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కకూలవ్యాపార మే యర్థమైన చో నేదో యొకయనుకూలవ్యా 

పారఫూర్వకత్వము ఘ ఘకిదులకువలె నంకు రాదికమునకుంగవాడ్ల 

నున్నందున ఘటాదులు కృతములనియు, అంకురాదిక మళ్ళత 

మనెడు వ్యవవోర మెటు లుపపన్న మగును? అందుచే 

నాఖ్యాత సామాన్యమునకు “కరోతి” యను వివరణము 

చేయంబడుచున్న ది. “పచతి” యనుదానికి “పాకం కరోతి 

యను వివరణముచే నీయాఖ్యాతకు యశ్నార్థకత్వము చెప్పి 
నపుడు సర్వాఖ్యాతల కదియ యర్థమని నిర్ణయిం చెదము. 

ఆఖ్యాతవదమునకు ఫూ ర్వావరిభూతత్వమున్ను యత్నమున్ను 

అనుకూలత్వమున్ను వాచ్య్యార్థములు. -ఈమూంటితో గూడిన 

ప్రయత్న మచేతనమైన రథాదికమందు లెదు గాన “రథో 
గచ్భతో యనువ్ర యోగ మెటుల సాధ్యమగును ? అని 
యాశథొంకించుటకు వీలులేదు. సముదాయమందు వువృ త్తీమెన 

వద మేశచేశముందుంగూడం. బ్ర యోగింవంబడును. శోత్రియ 

శబ్దము వెచాధ్భాయనసం ంప త్ల గల బ్రావ్యాణునియందుం బయో 

గం బడుచున్నది. ఈశో త్రైాయవపదను పెడా ధ్యేతృత్వ 

బాహుణత్వ రూప సముచాయమందు శ_క్షమైనను లతణచే Ww 
నెక దేశమైన శో త్రియత్వ రూవవిశే శేషణమం హైటులం బ్రయో 
గింపయడునో, గహటులశే సముదాయతశ_క్షమైన ఆఖ్యాతవద 
మేకదేశ మైన ఫలానుహూలరూవ వకబేళ రూపార్గమునుబట్టి 
లత్షణచే నచేతనమైన రథాదులయందు “నచ్చృతో యని 

కు వ్ర యోగింపణడుచున్నది. 

మూ. అన్య థాపీ మధ్యమో _తృమవురుషగామినః వ 

త్యయాః; పృథమే పురుషే జానాతి ఇచ్చతి 

యా వేటకు య. 
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పంచమ సృబక ము. వై?" 

వ్రయతతే. అధ్యవళ్యతి శేతే సంశయలే 
వ్ర ఆ౮ాస్టదయళ్ళ గ ణార్ధా వవ అవేతనేషు. 

చ వృత్యంత ర ాపి పృయోగసంభ పె న్ 

కల్పనా యుక్తా, అన్యాయళ్చ అనేకార్థ 

మితి స్టితేః, అత ఏవ అనుభవోపి యావదు క్షం 

భవతి. “పాకానుకూలవ రవమానప ప్రయత్న వాన్, 

తావదు క్షం భవతి పవరీతి. వ్వం  కథాభూశాతి 

నృత్త ప్రయత్నో అపాతీదితి. ఏవం Wi 

భూతభావి పృయత్నః పత్యుతితి. న తు వచ 

ఫా కానుకూరయత్మి.ంచిద్యానితి, అన్యథా ల 

థావవీ పరిశ్ర మళయానే పచతీతి 

వనంగాత్, 

a bene A 

ప్రయాగ మెటుల గాణవెకా యటులనే యేతనమందు 

జానాతి ఇచ్చతి యతలే యను ప్రథమవురుహ పష్మప యోగము. 

"లెటుల గాణార్భములో యటులనే “6థోగచ్ళతో యను స్థల 

వముందుంగూడ “సాఖ్యాతప్ర ప యోగము గౌణార్థము లక్షణా 

వృంర్తి తిం బ్రయోగోపస త్తి తి కలుగుచుండంగ లక్యూర్థమందుం 

గూడ శ కోల్బనము యు _క్షముగాదు. ఒకచానియంచే శక్ర, 

బ్రతర మెన నర్భములయందు లక్షణా యని వ్యవస్థ చేయు 

దాము. ఎపుడు పా కానుకూలవ ర్హమాన ప్రయత్నము కలవా! 

డగునో యవుడు వానియందు “పచ” యను ప్రయోగ 

ముండును. ఇటులనే పాకానుకూల భూత ప్రయక్వ్నేము కల 

వానియందు “ఆఅపాథ్సీత్ ” అనుప్ర'యోగ ముండును. అటు 
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లనే పాకానుకూలమైన భావిప్రయత్న ముం గలవానియందు 
“పత్యుతి” యని స్కయోగమున్న ట్లనుభవమున్నది కాని 
ప్రయత్నము లేక పాకానుకూలమెన నేదో యుండుటను 
బట్టి “వచతి యనుప్రయోగమున్న ట్లనుభవము లేదు. 
అట్టయిన చో శ్రామవలన నిద్రించిన వానియొక్క_ శృమ కాంతి 
గూడ పాకానుకూల మగుటవలన శ్రామవలన నిద్రించిన నతిధి 
యందులసాడ “*వచతో యను వ యోగ ముండవలసీవచ్చును. 
కొన యత్న మే యర్థము గాని యనుకూ లవ్యాపార మర్థమని 
చెప్పుటకు వీలులేదు. వ్రంతవజకు _వైశ్లోకముయొక్క_ వ్రథమ 
పాద తాత్పర్యము. 

కర్వా, అన్యథా తద్వ్వవస్థానువవ త్తేః. న వ్యభి 
ధీయమాన వ్యాపారవత్వం కర్త త్వం, అనభి 

థానదశాయాం _ కుర్వతో వ్యక_రృత్వప్రసం 
గాత్, నాప్యాఖ్యాత పృ త్యయాభిథానయోగ్య 
వ్యాపార కాలిత్వం కర త్వం, యోగ్య తాయా 

ఏవ అనిరూవణాత్. ఫలానుగుణమా త్ర స్య 
సర్వ కారక వ్యాపారసా ఛారణత్యాత్ . నావీ వివ 
మాతో నియమ, అవివకౌదశాయామనియమ 
పృనంగాత్ స్వవ్యాపాలేనేడమనిష్టమితి చేత్. 

తా. “కర్ర ఎ్రరావవ్యవస్థయా” అనే ద్వితియపాద ము 
“అపి చి యను గ్రంథము చే వ్యాఖ్యానము చేయబడు 
చున్నది. కర్త యనంగాం జేతనుండే. కర్త యనువదములో 
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నుండు కృళ్ల నకు క_ర వాన్టిపార మే యర్థము. ఆవ్యాపారము 

జ్ఞానముగాని, చికీర్ష గాని ప్రయత్నముగాని యగును. కృణర 
ము ముదట చెప్పినది గాన మజయొక వ్యాపార మే యెనచో 

జేతనునియందువలె న చేతన మైనవానియందులనాడం గర్త వవ 

వయోగ ముండవలని వచ్చును. చేనియొక్క_ వ్యాపారమును 

ఛాతువుగాని యాఖ్యాతము గాని వ్ర థఛానము7గాం6 జెప్పునో 

యట్టిస్లతం త్ర మైనం జేతనముగాని యచేతనముగాని కర్త 

యని చెన్పినచో నట్టివ్యాపారమును బోధించెడు ఛాతువ్ర 
గాని యాఖ్యాతముగాని ప్ర యోగింపబడనిసమయమున: 

గార్యక_ర్రయగుదానికి క_ర్షృత్వము లేకపోవలసి వచ్చును. 

వ్యాపారబోధక మైన నాఖ్యాతయొక్క_ గాని థాతువుయొక్క_ 

గాని ప్ర యోగము లేకపోయినను ఆఖ్యాత యోగ్యవ్యాపార 

మునుబట్టి కర్తృత్వ ముపపాదనం జేయుటకే ధర్మ మునుబట్టి 
యాఖ్యాతే యోగ్యతయుండునో, యట్టి ధరృజ్ఞానము "లేని 

సమయమున యోగ్యతయే యుండుట దుర్భభము గాన 

యోగ్యత “వ్యాపి ర్రమునుబట్టి క_ర్హృత్ష మువపాదనం జేయు 

టకు వీలు లేదు. ఫలానుగుణత్వమా త్రము 'యోగ్యతయని 

చెప్పినచో నిట్టి యాగ్యత ఇతరకారకములందుండు వ్యాపా 

రవుం దుండును గాన వాటికియాడC గ_ర్హృతష్షము రావలసీ 

వచ్చును. 

ఫలానుకూలవార్థిపారము కలదిగానే కారకము వివతే.6 

శేయంబడునో యాశారక మే కర్త యనెదము. ఇ్రతర కారకము 

లట్రి పలానుకూల వ్యాపార ములు కలవియైనను; వివత్,తము 

గానందున వానికి కర్షృత్వము. లేదని నియమించుట 
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యుక్తము. గాదు. కార్యకారి యగుక రకు ఫలానుగుణ 

వ్యాపారవివవ్, "లేనప్టుం డట్టివానికి క్వర్షృత్వము లేక పోవలనీ 

వచ్చును. వివతునుగూడం గ_ర్హృత్వళరరములో నుంచుటకు 
వీలు లేదు. ఫలానుగుణ వ్యాపార మే క_ర్ప్భత్యమని చెప్పినచో 

'సరష్షకారకములకు తమతమ వ్యాపారములలో? దనకు కర్త 

త మిష్ట్ర మే గాన వానికి కర్తృ తావ త్రి యిచ్చుటకు 

వీలులేదు. వలన? కర్త త్వ మనిష్టమగునపుడే యావ త్తి నివ్వ 
వలెను. స్వస్వవ్యాపారములలో వాట్ల్రకుగాడం కర్తృత్వ 

మిష్టమే గాన ననిష్టము గాదు. అనినచో, 

మూ. వవం తరి స్వవ్యాపాగరే చ క్ర రతం సర్వ 
యా తి _0 

శ)వా స్తీ కారకే._ఐతి న్యాయేన కరగ్రాది 

విలోప వ్ర సంగః. న స్వవ్యాపా రా వేత యా కర 

ణాదివ్యనవాోరః?, కింతు పథాన క్రియా వేత 

యా. అస్తి హీ కాంచిత్కి_ )/యాముద్దిశే్ట వవ 

రమానానాం కార కాణా మవాంతేర వ్యాపార 

యోగో న త్వవాంతర వ్యాపా రార్థ మేవ 

'కెపౌం ప్రవృ్తిరితి చేత్. తర్షి తద వేతైవ 

క_రృృక ర్షాదివ్యవవారవి ఇెషనియమే కిం కారణ 

మితి చింత్యతాం, స్వాతం త్యాదితి చేత్. నను 

తదేవ కిమన్యత్  ప్రయత్నాదిసమవాయాదితి 
ఎల అదో వివిచ్వ అభిధీయ ఆమితి తస్తాత్ సర్వత్ర, 

సమాన వ్యాపార ఏవాఖ్యా తార్థః, 

తా. అక్షైనచో సర్వకారకములయందు న్వస్వవ్యాపా 
'రములలో. గ_ర్హృత్వ ముండుననున్యాయము చెత నన్నియు 



స్ట రృ కారకములే కావలసివచ్చును. కరణాదికారకముల 

లోవ ప్రసంగము వచ్చును. క _రృృకరణాదుల వ్యవ వవారము 

స్వస్వవ్యాపారజ మును బట్టిగాదు. ప ప్రథాన కి శయనుబట్టి 

వారము ఏదో యొక క్రియనుచ్దేశిరచి పృవృ్తములై న కార 
కముల క వాంతర వ్యాపారసంబంధ ముండును. కాని యి 

యవాంతర వ్యాపారములనిమి_త్త మే కారకములయొక్క_ వ ప్రవ 

త్రీ గాదు, కానం గరణాదికారకములకు విలోపప్రసంగము 

లేదని ెప్పినచోం బ బ్ర థానక్రి యనుబ€£ ట్రయ్ క్త _ర్హృకర్షాది వ వ్యవ 

వోరవి శేషనియమములో చేమికారణమోా ? యాలోచిచ 

వలెను. స్వతంత్రః క చ్రెతిపాణిని సూత్రృమునుబట్టి నె స్వాతం 

త్ఫ్యమే  క_ర్హృవ్యవవారనియామక మనినచో “నికళిమైన 
క్ర _ర్హృవ్యవస్థాబీజము లేనందున జ్ఞానచికీర్షాకృతి సమవాయి 

తమే స్వాతంత) ఏమని చెప్పవలెను. అందువలన నట్టి జ్ఞాన 

చికీరాకృతులలో నేదో యొకటి యాఖ్యాతార్థమని చెప్ప 

వలెను. జ్ఞానాదుల కా శ్ర యమైనవాంటే క ర్హయ్గును గావ 

గ_ర్హృవ్యనస్థ చెం గవాడం బ్రయత్న మే యాఖ్యా తార్థమని 

చెప్పవ లెను. 

మూ. తథాపి ఫలానుగుణతే వాస్తు చ్రత్యయస్య 

వ్రవృత్తినిమిత్తం) ప్రయత్న స్త్వ్వామెపతో 

లవ్చ లె ప్రతి చేత్ . న. 

శా. భఛావనైవ హ్ యక్నాత్తై సర్వత్రాఖ్యాతగోచరః 

తయా - వివరణగావ్యాదాయేపానుప పప త్తితేః. ౧౦ 
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శేన హీ తదాతీ వ్యేత. న తావదనుకూలత్న 

మాలే త్రేణ, తస్య పృయత్న తేనా వ్యాపనాత్ . న 

భా ₹ యత్న రై శార్థసమవాయ్యే వానుకూల 

త్వం. అతవవ న సంఖ్యయా, తస్యాస్పం ఖ్రక్టియ 

మాతే త్రపర్యవసాయిత్వాత్ . కర్త తి చేత్. న. 

ద దృవ్యమా తస్య అక కృక్వాత్ వ్యాపారవత 

ఛ్చాఫ్ఛానె వ్యాపారాభి ఛానస్య అవళ్యాభ్యు 

పగమనీయత్యాతీ . నాపి థాతషర్థేన తదా వేపు, 

విద్య లే అత్యాదా తదసంభ వత్. న హత్ర, 

థాత్వర్థో భావనా వేళు సతాయాః నిత్య 
శ్వాక్ 

తా. ఫలానుకూలత్వమె వ్రృత్యయళ క్యతావ చ్చెదకము. 

ప్రయత్న మర్థావ _త్తివలన లభించుననుట నరిగాదు, యత్న 

ధాన 'మెన భాపీనయే సర్వాఖ్యాతల కర్ణము. కృతివాచక మైన 

వదముచే “పచతి” యనుదానికి “పాకం సరిత” యను వివరణ 

వలన సరాషఖ్యాతలకు ప పృయత్న రూపమగు కృతియే యర్థము, 

అనుకూలవ్యా వారము "యశ్నా తేవక ము గానేరదు. వర్త ర 

మానపాకానుకూల వ్యాపార మ చేతనమందుంగూడ నుండుట 

వలన నడి యతా న తేసకము గానేరదు. న యత్న మే 

యాఖార్థాతార్థము గొని యాక్నేపలభ్యమని చెప్పుటకు వీలు 
లేదని న్లో కార్గము. 

జేనిశేం బ్రయత్న మాకీ. _ప్పనుగును? వర్తమాన 

పాశానుకూలవార్టహరముచే నావీ ప్తమని చెప్పుటకు వీలు 
లేదు. అనుకూలత్వమా త్రృముచే యత్నత్వమాతీ_ప్తమనుటకు 
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వీలులేదు. అనుకూలత్వము లేని య చేతనవ్యాపాకమం దుం 
డుటవలన యత్నత్వ వ్యాష్యము గాదు. అట్టి యవ్యావ్య 

మయిన ననుకూలతు మెటుల యత్నత్యామేపక మగును ? 

అనుకూలత మటు లా వేవకముగగాదో యటుే సంఖ్యగాడ 

నాశేపకమని చెప్పుటకు వీలులేదు. సంఖ్య సంఖ్యేయమంచే 
యుండును గాని సృయత్న మందు "లేమిం జేసి సంఖ్య చె యత్న 

త్వ మాలీ _ప్తమనుటకు వీలు లేదు. 

కర్హచే యత్న మాకీ ప్పమనుటకు వీలులేదు క్త 
f a 2 3 జ % గ? అద్య 

యన6గా దవ్యమా గ వ్యాపారముం గలదియాా? దవ్యమా 

బి ల శన 
త్రము యత్నముగలది గాదుగాన దృవ్యమాత్ర మైనం గ్ర్త్పచె 

యత్న మాథీ_ప్తమని చెప్పుటకు వీలులదు. వ్యాపారముగల 

దియే కర్త యనిన చో నావ్యాపారము యత్న రూపమా? 

దానికంచె వేజయినదా ? అచేతనములనాడ యత్న ముకంకు 

ఛిన్న మైన వ్యాపారముగలది గాన నట్టికర్తచే యత్నా మ. 

వము సంభవింపదు. యత్న రూపమగు వ్యాపారము గలదియె 

కర్తృ వ్ర త్యయమున కర్ణమగునపుడు యత్న ముంనాడ వా 

చ్యమే యగుటవలన గ ర్పచే యత్న మాతు _ప్తవునుట సంభ 

వింవదు, 

ఛాత్వర్థముచే యత్నా కేపమని చెప్పుటకు వీలులేదు. 
“తే ప p+ నునఫుడు, సత(రూపథాతర్లము. నిత్య విద్యతి ఘటః. అనునపుడా, ల సథ ఫి 

మగుటవలన భావనారూషప్రయత్న ము నవపేతుంపదు గాన 

ఛాత్వర్థము చేతనుగూడ ఛావనాతేపము సంభవింపదు. 

మూ. తత, న భవిష్యతితి చేత్. న. వూరాషపరీభూ 
ww ణా నోవ 
తభావనానుఖ వస్య అవి శేషాత్ . ఫావనొ సరా 

లిరి 
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గణ హ్యతథా భూతో వ్యర్థః. తథా భాసళథే 

వలె నచ పదాంతేర లబ్దయా భావనయా అను 

కూలతాయాకః ప ప్రత్యయార్థసార్థిన్గయః, తేద 

సంభ వాత్.న ఖలు వ సృక్ళ్వకే వ సాభిథియలే, 

ఛాతూనాం క్రియాఫల మా్రాభి భాయి 

తాత. అన్యథా పాక ఇత్యాదాబివ భావనా 

నుభవ్మపుసంగాత్ , నాపి చై త్ర ఇత్యాదినా 
వదాంలోరేణ, ప్రకృతి ప్రత్యయ్యారభ యో 

తా. విద్యతే” యనునపుం డా వేవమే. లేదనుటకు వీలు 
లేదు. 'వచతి అనునవుడు పూ ర్వాపరీఫావరూవ మగుఖావన 
యట్లు భానీంచునో, ప పృకృతములో గూడ నట్టి భావనయొక్క_ 

భావము తుల్యమే, గాన నాతేవము తుల్య మే. థాత్వర్థమెన 
సత్తనిత్య మగుటవలన దానియందు వూ ర్వావరీ భావము లేక 
పోయినను భాకాదులయందుండు ఫూర్యావ పదీభావముండును. 

పాకాదులయం దుండునట్టి భావనాపురస్కా_రముగా వకృత 
ములోంగనాడ ఛాత్వర్థము భాసీంచును. వదాంతరముచే లబ్ధ 

మగు భావానుకూలకగము ప్రక్టిహాక్థముకొ నన్వయించు 

టకు వీలులేదు. “జీవనం వచతి మత్తః అనుస్థలమందు భావ 

ననుబోధించు వదాంతర మే లేదు. 

ధాతువు చే భావనావిశిష్ట్రమెనవ్యాపారము చెప్పబడు 

ననుటకు వీలులేదు. ఛాతువుచేం గియయు ఫలములూడం 
'జె్చంబడును గాని భావన ఇప్పయలడడు. అట్టయినచో *పాకః 
అను పధముచే భావనాబోధగూడం గలుగవలసీ వచ్చును. 



అల అగ వభ 4 
పంచమ _సృబక ము. వ్? 

మైత్రవపదము ప్ర ప కృతి. ప వ్రథమ, వ ప్రత్యయము. ఈచవెండును పంను 

కపద్ధప్రైదిపది కార్థములు వ్యాపారము గలదియే కాక కాస్టము 
గాన చెత్రః కి అనుస్థలమందుండు ప పకృతి ప్ర పృత్య్వయ ములు 

రెండును గనక పదములు గావు, గాన పిన్ చే స కామన క తతి 

కలుగుటకు వీలులేదు. 

మూ. ఓద నమిత్యాదేః 'కారకపదత్యాత్ , తస్య చ క్రి 

యోాప వహితత్యాత్ . లేన అవిథానం అకేవో 

వా. కథ మన్యథోదనమిత్యు చై కిం భు పచతి 

వేతి నిెశేషాకాంతేతి చేత్, న. పచతీత్యు డే 
కిమోాదనం తేమనం వేతి విశేపూకాంచాద”, 
నాత్. సా చ ఆతేపాఖవిధానయోరకన్నతరమం 
తరేణన స్యాత్ . తస్యాం దశాయాం న చే 

దాతేపో నూనముఖిధాన మే వేతి. 

తా. ఓదనమనునది క్రియతో నాడినదానిని చోధి3 

చుటవలనం గారకవదము. దానిచే భావనారూపారము చెక 

బడుననిగాని యట్టివదముచె భావన యాత్ 1: మగుననినాని 

చెప్పవలెను. భా వనాని శేసజిజ్ఞాన సామాన్యజ్ఞానము శేనివ 
సంభవింవదు గాన “ఒదనంి అను కారకపదముచె ఫెవనా 

సామాన్యము బోధితముగానిచో భావనావి శేషజిజ్ఞాసాబేధక 

మైన “కిం భు, కిం పచతి అనెడు ప్రశ్న వాక్యమె లున్న 

మగును ? శాన నోదనమను కారకవదముే భావన యాతు, 

_పుమనిగాని యభిహితమనిగాని “చెప్పవలెనని యాళ కించ 

టకు వీలులేదు. 
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'వచతొ అని చెప్పినచో ఓ దనమా? లెక తే మనమా? 
అను విశేపజిజ్ఞానం గలుగుచున్నది. కాన 'వచతో అనుపద 
ముచే సామాన్యముగా భావన యధభఫిహితమనిగాని యాక్షీ 

ప్పమనిగాని చెప్పవలెను. అట్టివిశేపజిజ్ఞాస సమయమున నాకే 
వము లేనిచో “వచతి అను నాఖ్యాత చే యత్న రూవమయిన 

భావన యఖిహితమని చెప్పవలెను. 

మూ. స్వాదేతత్ . అభిధయ తాం తర్హి కరాపి, తద 

నభిధానే హీ సం ఖ్యేయమా త్ర మాతీవ్వ సం 

ఖా కథం కశర్తారమన్వియాత్ , న తు కర్తాదిక 
మపి. శాకనూపా వచతి శాకనూపోదనాన్ 

వచతీత్యాచా విరోధనిరస్తా సంఖ్యా వైత్రఇతీ 
కర్రారమవిరుద్దమను గచ్చతితి చేత్. చెత ఓ 
నం ప శీత త కా గతిః జాలా దనం పచ న దం 

థ్ € బో ది = 5 తా. 'నైత్స ఓదనం పచతి, చైత్రేణ రీదనః పచ్య తే 

అనెడు క రకర లకారసలములయందు ప థమస్తలమున ల" —3 థి ల @ 
కర్హయగు వై శ్రునియందు రెండవస్థలమున కర్మయైననో, దన 
మందు నాఖ్యా తార్జ మైనసంఖ్య కన్వయ ముండుటవలనం బృథ 

మస్థలమునం గ_ర్హయు ద్వితీయస్థలమునం గర్మయు లకారమున 
కర్ణమని చెప్పవలయును. -ఈలకారములచెం గర్హగాని కర్మ 

గాని యభిహితముగానిచో నాఖ్యాత వాచ్యమయినసంఖ్య చె 

సంఖ్యేయమే యాతీ_ప్తమై ప్రథమస్థలమునం గ_ర్హయందే 
యన్వయించును, కర్మయం దన్వయింపదనునియమ మి ట్లుప 

వన్న మగును? కాన గ గ్రాఖ్యాతకుం గ్ర్తగూడ వాచ్య 

మని చెప్పవలయును, 
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ధ్ అల 
. 

ల 

వాకసూపౌా పచతి, కాకసూవ ఓదనాన్ వచతో అను ను 
న 
తో వం 1 

చెండుస్థలము లయం దాఖ్యాత్ వాచ్యమయినసంఖ్య కర చాచకే 
రై వీ 

పదో త్తరమందుండు ద్వివచన బహువచనముల చం జబ 
అవి 

Ww 

ఇట బలో నళ 1 WE ద్ద 

ద్విత్వబవాత్వసం ఖ్యలకు విరుద్ధమగుటవలన నట్టిసంఖ్య తో: 

గూడుకొనినం గర్భలయం దాఖార్థిత వాచ్యమయిన సంఖాషన? 

నా వ ష్ చెం 

యము చేయుటకు వీలులనందున నట్టి వికొ కరప“ ము 
9 ఆ = . 6” 

కొబకు “చెతళి యని పథవమాంతపదముచేం జెప్పుబడన 
వతి క. ళ్ దెం 

విరు్గమెనకర్షయందే యన్వయించును. ఆఖా్యాాతవావ్నము 
దియా స్త్ర § 

కర్ర కాక పోయినను కర్మయం దన యింవదు. క ్తయుంపే 

! 

అంశా 

యన్వయించునను నియమ ముపపన్న మగును గడా! వూరో 

క్రస్థలములయందు విదోధపరివోరముకొజు కీ విరుద్దవుయినః 

గ రయం దన్భయించినను ఇతః ఓదనం పచతో అనెడుస్షల 
లాం వతు చి 

దనముంగూడ నవిరుద్ద మగుటవలన నాఖ్యాతే వాచ్య్వమయిన 

సంఖ్య కిదనమందేల యన్వయింపలనాడ దు ! 

మూ. ఏక త్రనిర్ణీ త్ర ఇాస్రార్హః అపరత్రైాపి తథా,
 యవ 

వరావోదివదితి చేత్ . న. పచ్య ల ఇ్రతాషాచానపి
 

తథాఖఫావ వ్రసంగాత్ . వైత్రాఖ్యాం వై డ్రరితి 

విరోధ నిరస్తాసూవల్తత్య విరుద్ధం కర్మ సమనుక్రా 

మతీతి చేత్ . వైత్రమైత్రాళ్యాం శ్రాకసూపౌ 

పచ్చేలే త్య తే, కా గతః? 

"తా. 'యవమయశ్చరుర్భవత్
 ఆను శ్రుకయందుండు 

యవపదమునకు వాక శషమువలన దీర్ణశూూకవిశిష్ట్రమైన యవ 
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లయందు క్ నిర్ణయింవంబడినందున వాక్యశేషము "లేక్రప్రో 

యినను 'యవైర్య చెత అనుస్థలమందుంనాడ యవవదమునక్తు 

దీర్భతూకవిశిష్ట్రమైన యవ 'లెటులర్థమో ! కేవల “వచతిి యను 

స్థలమున నాఖ్యాత వాచ్యమయినక_ర్రయందు సంఖ్యాన్న 

యము శాస్త్రము చే నిర్ణ యింహబడినవుడు చెత్త రీదనం 

సచతి అనుస్థ్టలమునణగనాడ నటులే క_్హయందు సంఖ్యాన్న 
యము చేయ(బడుననుటకు వీలులేదు. 'వచ్య ల అను స్థలమం 

దుగనాడ “వచతి' అనుస్టలమందువ లె నాఖ్యాత చెం జెప్పంబడు 

భఛావనకుం గ_రయం దన్వయము చేయవలనీవచ్చును. 

‘ 69g 8 ? న గి చైత్రాఖ్యాం; మలై పచ్య తే అనుస్థలమున నిరుద్ధ 

విభ కులచేం జెప్పంబడిన క్వర్తయందు 'వచ్యలతే” అను 'నేకవచన 
ము చేం జెవృయబడు భావనకుగాని సంఖ్యకు గాని యన్గయించు 

టలో విరోధ ముండును గాన నట్టివిరోధమును బోంగెళ్లుడు 

'సూపకి అను వథమాంతపదముచె బోధితమైన కర్త్కయందే 

యన్వయించునను టకు వీలులేదు. “చై త్ర మెత్రాభ్యాం శాక 

సూపా వచ్యేతే అనునపుడు కాకసూపషములవలె వైత్రమెై 
తులుగూడ నవిరుద్దు లగుటవలన వారలయందుగాడ నా 
ఖార్టి తాగ్థాన్ష్నయ ప్రసంగము వచ్చును. 

tal శ్ Gall 

మూ. అన్యత్ర, నిర్లీ లేనా స్టేన వస్ధవవార ఇతి చేత, న. 

పచలతత్యాదావవి తథాఫావపపుసంగాత్ . తత్ర, 
అధ్య గి 0 అల ఖ్య జ , పూర్వకవవ నిర యళ పచ్య తే ఇత్య త్ర త్గవర 

ఇతి చేత్. న. వికెపూభావాత్. ఆత్మ "నేవదవర 

పదాభా్యం విశేష వళి చేత్. న. వచ్య లే పచ చె 
తై 

తే పత్యులే ఇత్యాదొ విప్ణవప్రసంగాడితి, 
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తా, “వైత్రాభ్యాం చెత్రెః సూహ వచ్యలతే అనుష 
మందు కర యైన సూపమం _దాఖ్యాతాక్థమైన సంఖ్యాన్నయ 

మెటుల నిర్టితవమో యటులే “చైత్ర మెత్రాభ్యాం శాకసూపా 

వచ్యే ల” అను స్థలమందులనాడ నాఖ్యా తార్భమైన సంఖ్యకు: 

గర్మమయైన శాకసూపములయందే యన్వయము చేనెదమనుటకు 

వీలులేదు. “దేవద_త్తః ఓదనం పచతొ” అను స్థలమందంనాడ 

నాఖ్యా్యాతార్థ మైన సంఖ్య కన్షయ పృసంగము వచ్చును. 

వదరూపవిశేషములని చెప్పుటకు వీలులేదు “పచ్యతి అను 

నాత్మనే పదస్థలమందు ల కారము కర్మగతసంఖ్యను బోధించి 

నట్లు “వైత్రః తండులం పచతే పక్యుతే' అను స్థలమందుం 

గరాడం గర్మయందు సంఖాన్థబోధక మైన యాత్మే నే వదరూప 

విశేష మున్నందున  నీస్టలమందుంనాడం గర్మయందును 

సంఖా్థన్వయ ప్రసంగము వచ్చును. 

మూ. దృళ లే చ సమాన ప్రత్యయాభిహి తేనానయః 

సంఖా్యాయాః. తద్యథా భూయతే సుష్టతే 

బ్రత్యాదౌ. న హీ తత్రకర్రా కర్మణా వా అనె 

నైవ వా శేనచిదన్వయః, కింతు భావేనై వ. అన 

న్వయే తదఖిథాయినో అనర్థత్వ పృసంగాత్ . 
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తా.  అభ్యాశార్థమైననంఖ్యక సమాన ప ప్రత్యయాభిహాత 

మైనడానితో ననయము దృష్టనముగుచున్న ది. “భూయతే, 

సుష్యతే' అనుస్థలమున నాఖా ఖ్యాత శా నఫిహిత మైనసంఖ్య 

సమాన ప ప్రత్యయాఖి హాత మెనఫావనతొ్ నన్వయించుచున్నది 

గాని కర్తతోగాని కర్మ తోగాని మజీయొకచానితో గాని 

యన్వయించుట "లేదు. ఆఖ్యాళాభిహితమైన భావసంఖ్యలకు 

వరస్ప రాన్వయము లేనిచో నీఫావలకార మనర్థకము గావలసీ 

వచ్చును. భావముచే నాతు_ప్పమైన దానితో సరఖ్యాన్వయము 

చేసినచో “సవితి” అనుస్థలమునం గ్ ర్తతో నెట్లు సంఖ స్ట 

న్యయమో, సు “సు ప్య తే” అనుస్థలమునలసాడ విశేషము "లేనం 

దునం గ ర్హతో సంఖాన్థన్వయ ప్ప స సంగము వచ్చును. అనంగా? 

ఆకేవహేతునై న భావనాఫిఛానము “సవితి” అనుస్థల 

నుందువలె “సు సుష తే” అనుస్థలమందులనాడ నున్నందున 
“స్వపి విత అనుస లమందువ లె ' 'సువ్య లే " అనుస్థ్టలమందుంగనాడ. 

గ ర్తతో సంఖ్యాన్నయ ప్ర వ,సంగము రావలసీవీచ్చును. 

మూ. స్యాదేతత్ . భావకర్మ ణో రిత్యాద్యనుకాసన 

బలాత్తావత్ భావకర్మణ్ ప్రత్వయవాచ్యే. తత 
_స్తదభిహితా సంఖ్యా తాభ్యాం అన్వీయ తే. 

యస్తు వత్టాయః న తత్రాత్పన్నః తదఫిహి తా 

సంఖ్యా, ముఖ్యం వా ఫూర్వచ్ *దనాల్లోక్ష 



వదితి న్యాయేన క రార మేవాశ యళతే సత 
నియమ. న, 

తె ' భావకర తో ఆను స్ఫూత్రబలమువల్ల నాత్మనే 

వదల కారన్వున్లక్షు భావము కర్త యు పొాచా 

దృతర్టియముచే చోధితమైనసంఖ్య సమాన వ చ్రక్ళ్టుయాఇహా 

మైన భెవముతో గాని కరృతోలాని యన్న్వయించును 

“భావక ర్త ఇప? ఆను సూత్రము నుత; న్న మెన బత్యయ 
వ్ ఫో 

దుక్క_డనుండ్షదో యక్క_డ (స విత్” అనుష్టలమందూ) 
నుండు వ్రృత్యయముచె చ డక్పబం ఖర శారకేములలో- 

బ్రథమ కారకము మొదట నుషస్ట్థీతమగుటవలనః బ్రథమ 

శౌరకమగు కరయందే యన్షయించును. కాన వా 

సువ్య ల అనురూపములకు 'ఛేదముండుటవలన _“న్వపిత” 
' యనుస్థాలమున నాఖ్యాతార్థ మైనసంఖ్య క్ర రయం దన్గయించి 

నను ' 'సుష్యతే” అనుస్థలమున భావమందే యన్వయించును గాని 
క_ర్హయం దన్వయింపదని : యాశంకించుటకు వీలు బేదు. 

వైళ్టములు కాన, 
నా 
చ 

మూ. వపర్యయ ప్ర వసంగాత్ . శెపాత్క_ ర్త ప్రి స్యైపదం 

కర్తం క్త్యనుకాసనబలాల్ . టల 

వ్రత్యయవాచ్యాతతస్త స్తదఖిహితా  సంఖ్యాపి 

తాభ్యామన్వీయ లే. యస్తు వ్రత్యయో న 

తే క్రొ, త్పన్నస్త స్పదఖపాతా సంఖ్యా తే నైవన్యా 

క కర్ణ సమా శ్రా యేదితి నియమోపవ ల్నేః. 

తేస్తాన తిక్షేమమపసోోయ యథానుకాసన మేవ 

గృహ్యతే వతి ప్రపం ఏవం ప ఆశి 

ధీయలే. 
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తొ. “'భావకర్శణోకి అను ననుశాసనమునుబట్టి ప్రత్య 
యమునకు భావకర్మ లక్థములనియు, దానిచే నవిహితవుగు 

సంఖ్య వానియంబే యన్వయించుననియు, నట్టి ప్ర త్యయము 

లేనవుడు కర్తయందే యన్న్గయించుననియుం  జెప్పంబడెను, 
దానికి వివర్యాసము ర్రా ప్తించును, 'శేపాదిత్యాదిఅను పాణిని 

సూత్ర్రమువలనం గర్హరివరస్మైవదమును క_ర్హరిశ బితర్థినుశాస 
నమువలన శవ్చ్రత్యయమును విధింపబడినంటున భావము 

క_ర్తయుంగనాడ. బ్రతయపదమునకు వాచ్య్యార్థము లగును, 

అందువలన నాఖ్యా ఆర్ధ మైనసంఖ్య భావక గలయందే యన్న 

యించును. వెనుకటిసూ తృములచె నట్టిపత్యయము లుత్ప 

న్నము గానిచో నాఖ్యాతాఖిహిత మైనసంఖ్య ముఖ్యమగు 
కర్మనె యా క్రోయించు ననునియమ ముపపన్న మగును. అందు 
వలన బుస్థిమాంద్యామును విడిచి యనుశాసన ప, కార మాఖ్యూ 

తచెం గర యభిహితమనెడు నాళంకకు సమాధానము 

చెప్పబడుచున్నది. 

లో అమేపలభ్యే సంఖ్య యేనాభిధానస్య కల్పనా, 

సంక్ష్యాయనూ త్ర లాభేపి సాకాంతేణ వ్యవస్థితః. ౧౧ 

తా. ఆఖ్యాత వాచ్యుమైనసంఖ్య కాళ్ర య మర్ధాపత్తి 

సృమాణమువల్ల నే లభించును గాన నట్టి సంఖ్యా శయ మైనం 

గర్హయందు శ _క్తికల్పన లేదు. ఆశ్రయము లేక యుండుటకు - 
వీలులేని సంఖ్య యొకానొకసంఖ్యేయము నాటీ _వ్హముగాం 
జేసికొని చరితార్థ మగును. అట్టిసంఖ్య క_ర్లనే యాడేవిం 
చును గాని కర్తాదికము నాతేవపింవదనుటలో స్యవస్థ యేమి 
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కలదనినచో సంఖ్య చె సం ఖ్యాయమాత్ర, మాత్నీ ప్పమయిన! వ 

బ్రథమాంతేపదమునకు నాఖ్యాతకు నాకాంత యున్నందున 
సాకాంవమైన నాఖ్యాతచేం గరకు సంఖ్యకు బరస్పరా 

న్వయబొధ కలుగును అనలా క_ర్తృలకారముచే బోధిక 

మైనసంఖ్య క ర్త్వయంచే యన్వయించును. కర్ణ లకారముచే 

బోధితమైనసంఖ్య _ కర్మయందే  యన్వయించున నెడువ్యావస్ట 

యున్నందున నాఖ్యాత చెం గ_ర్హ యఫిహితమను వైయ్యా 

కరణమతము నిరాకరింషబడెను. పైని జెప్పినవిషయమంతయు 

న్లో -కారము. గ థి 

మూ. సంఖ్యావ్ తావదియం ఫావనానుగామిని యం 

యం భావనా న్వెతి, తం తం సంఖ్యాపీతి స్థితః 

వక పృత్యయవాచ్యత్వనియమాతి. * భావనా 

: ప హ్ న 

| , 

అత్తాళ, య ప్రసంగాత్ సమవాయం ప్రతి తేద 

నువగమాత్ . విజాతీయ వ్యాపారవతోో అకక 

త్వాచ్చు న చ ద్నితీయాద్యాః స్రాదిపదిక విభ క్త 

యః. తతః వథమానిగ్టిష్టైనై వ భావనానీగ్షియ 

తే తి తస్య అన్వయ యోగ్యతానియమాత్. | 

సంఖ్యాపీ తదను గామినీ తేనై వాన్వీయళలే వతి 

నాలి ప్రసంగః. 

తా. ఆఖ్యాతార్థమైన భవన యెక్క_డ నన్భయించునో 

తదర్భమైన సంఖ్యంగూడ నక ,_డనే యన్వయించును.భావనయు 
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సంఖ్యయునువక ప్ర త్యయార్థములుగాన నవిరెండునొకచోటనే 

యన్వయించును. భావన వ్యాపారరహితముగా నువస్థతమగు 

స్రాదిపడి కార్టమునే యాకాంతీంచును. వ్యాపారముత్ 

గనాడిన దానిని వ్యాపార మా శ్రయింవదు. అట్రయినచో 

నాత్తశ్రయ మనవస్థాదిదోసములు సంభవించును. వ్యాపార 

విశిష్టమందు వాపారము నన్వయించినచో ధరి రి విశేషణ మైన 

వ్యాపారమును తద్విశిష్ట్రమం దన్వయిం చెడు వ్యాపార మున్నూ 

నొకటియైనచో నాత్తాశ్రాయదోపము వచ్చును. ఇవిరెండును 
భిన్న ములె నచో ననవన్ఞావ వ్రృసంగము వచ్చును. కాని నిర్వ 

పారతచే నువ 'స్థితమగు 'స్రావవదికార్థమాత్ర, మునే భావన యా 

కాంశీంచును. “వ్యాపారెపేశిష్టమందు భోదనాయాప వ్యావా 

రాన్యయమున శెట్లా కాంత లేదో యక్షే తత్సమవాయాన్వ 
యములోయనాడ నాకాంతు లేనందున వ్యాపారవిళిష్టమందు 

తత్సమవాయాన్సయము చేయుటకు వీలులేదు. భావన ప్రాచి 

పది కార్థముత్ నే యన్వయించును. ద్వితియాదివిభ క్షు కులు స్రాది 

పదికలు గావు. అందువలన బథమాంతపదము'చే నిర్దిష్టమేన 

దానితోనే భావన యన్వయించును. అట్టియర్థ మే భావనాన్వ 

యయాగ్యము. సంఖ్యలనాడ భావననే యనుసరించి యుం 

డును అనయా భావనాన్యయ యోగ్య మే సంఖ్యాన్వయ 

యోగ్యము. 

చా. నఖర్థవత్ . యథా హీ చెత్రో న బ్రాహణః న 

గార న స్పంద లే న కండర్హ్యాచో సికేసణ 

విశేవ్యుసమభివ్యవహా రావి శేషేపి నళ్లా తదనభి 
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ఆష్ మ్ 

థానాని శెణేపి నఇర్థస్య విశేషణాంతై రే 

తా. నక్టునకు విశేషణ విశేష వాచకవదములయొ! 
1 

గ్ర 
వట్టాల 

సమభీ వ్యాహార మున్నను పూర్వ కృష్ణల సుంకము య నా నుప 

J E 
1 op స ఇవ ఆం 

మునకు మి శపణమైనట్రాహణత
్వ రూపజాతితోొ "ను, జ నార్ల? 

అనునపుడు విశేషణ మైన గారరూవగుణముతొ
ోడను న స్సు 

Che 

దతే” అనునవుడు స్పందనరూప క్రియతో 'డను “జ కుండలి" 

అనునపుడు కుండలరూపదృవ్యముతో డ నన్వయముగాని, 

విశేషస్టముతో నన్వయము చేదు. ఈసలములయందు సాకాం 

కము లగువాని శెట్లు నఖర్థముతో నన్వయమో యే 

“చెతః తండులం పచతి అనునప్పుడు వ్రథమాంతవదమును 

నాఖ్యాతయును సాకాంతుములు గాన నాఖ్యాత వాచ్యమైన 

భావనయు సంఖ్యయునూ ప్రథమాంతార్థమంటె యన్వయిం 

యను. ద్వితీయాంత తందులపదముతో నాకాంత. ₹నంమున 

నాఖ్బాతర్భమునకుః గర్మయగు తండులములకు: బరస్పనాన్ను 

యయాగ స్టెత్ యుండుటకు వీలులేదు. 

ని 

మూ. నను బాథాత్ తత్ర తథా. న హొ విశ మ్యేణ 

తదన్నయే విశేషణో పాదానమర్థవద్భ చేత్ త్ర 
య 

సమాన పృత్యయోపా _తృభావనాతీప్వాన్న యో
ప 

వతా బాధకం వినా సన్నిహితత్యాగ సవ 
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హితపరిగృవాస్య గురుత్వాత్. భావనాయాళ్ళ 

సామాన్యా మే. వేవి సాకాంకువరిత్యా గ నిరా 

కాంతోొన్గయా నువవ త్రేః. నహ్యాన వత్ రాకాంతూ 

న్వ్యయహాతుు అవీ తు ఉభయా కాంత. ప్రాచి 

పదికార్థి* పీ ఫ లేనాన్షయమలభమానః కియా 

సంబంధమ వేత తే, భావనాపీ వ్యాపారభూతా 

సతీ వ్యాపారిణమిత్యుభ యాకాంతుూ అన్వయ 

హేతుః. కటంకశునేత్యాడి తు కారకతయైవ 

తు ఫలసమన్వితం న వ్యాపారాంతరమవేతు తే 
ప్రతి నిరాకాంతమితి. 

తా. నజ్ స్టలమున నషర్థమునకు విశప్యూంళముతో 
'నన్నయముం జేసీనచో బాధ సంభవించును గాన విశేషణాం 
ఛముతోడ నే యన్వయము చేయవలనీయున్నది. విశెష్యునిషే. 
'ధము వేత నే విశేషణనిషేధముయొక్క_ యుపలబ్ది సంభవించును 
గాన విశెషణమును. జెప్పుపదము వ్యర్థము కానలనీవచ్చును. 

_ఒకవర్యాయ ముచ్చరితమైన నఖ్ వద మొక్కని మేధమును 

చెప్పును నివేధద్వాయనమును జెప్పవలనీవచ్చినపుడు నఖ్ పదమున 
కావ్భ త్తి చేయవలయును. అట్లయినచో వాక్య భేదము సంభ 
నించును. ఆవృత్తి చేయనిచో నిరాకాంత మగుటవలన 

నుభయనివేధముం జేయుటకు వీలులేదు. నిశేష్యముతో 
నఇుర్ధ్థమున కన్షయము చేసినచో బాధ సంభవించుటవలననే 

విశేషణముతో నన్భయము చేయవలయునని చెప్పు టుచితము 
గాని యాశకాంతు లేనందున విశేష్యముతో నన్వయముం 
జేయు టుచితేముగాదని చెప్పుట సమంజసము గాదు. 



పంచమ సబ కము, ౮౮7 

నల్ స్థలమం దబాధితమైన సా కాంజీత మైన యర్థ 

ముతో న నఖర్లేమున కన్వయ మెట్లో ప్రకృతమునః నాడ న 
అది యెట్లనక "చైత్రః తండులం వచతో” అనుస్థలమున “వచి 
ఛాతూ త్త తరమందుండ్తు నొక వ ప్రత్యయముచే * జా 
సంఖ్వయు చెప్పబడును. అట్టిభావన చె నాకీ ప పహ్పమైనడా నితో 

నన్నయ ముపపన్న మగుచుండంగా బాధకము "లేనవ్వుడు 
భావనాన్వయియందే సంఖ్యాన్వయము చ చేయు టుచితముగాని 

మణియుక దానియందు చెయుటుచితము కాదు. మజయొక 

దానితోం జేసినచో భావనాన్వయ యోగ్యమయినది సన్ని హీ 
తము గాన సన్ని హాతపరిత్యాగము వ్యన వహితవ3 గృహము 

సంభవించును. భావనారూపవ్యాపారముచే వ్యాపాపే చూప hy TO 

సామాన్య మాతీ ప్తమైనను భావనసా కాంహీతమైన వ్యాపారి 

యగు ప్రాదిపది కార్థముతోనే యన్వయించును గాని నిరాకాం 

తమైన 'సాఠకాంతీరములతో నన్వయింపదు. సాకాంతమైన 

దానితో నన్భయింపక నిరా కాంకీత మైన కార -కాంతరము 

లతో నన్వయించిన చో సా కాంతూపరిత్యాగ ము నిరా కాంమ్్ 

నయ ప్ర పసంగము సంభవించును. 

ఓ 

ఉభయాకాంతుయే యన్వయప్ర యోజకముగాని 

కేవల వా వ్యాపారా కాంతకు గాని కేవల వ్యాపారి యాకాంకు గాని 

యన్యయ ప ప యోజకము గాదు. అదెట్లనినః ప్రాదిపదికార్థము 

ఫలముతో సంబంధమును బొందనిదగుచు సల ప్రయోజక 

మగువ్యాపారము నాకాంటీంచును. బ్రళ్ల్లే భావనాఘావమై మొన 

వ్యాపారముంనాడ వ్యాపారియగు ప్రో ప్రాదిపదికార్టము సె యా 

-కాంతీం చును. ఉథభ యాకాండు యున్నందున ' “చెత్రః తండు 
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లం వచతి” అనుస్థలమునం బ్రాదివది కార మైన వెత్రునియందు 
వాన్టిపార మైన భావన యన్వయించును. “కటం కశుని అను 

స్థలమందు కటము కారకమగుట వే ఫలసంబంధము కలది గాన 

వ్యాపా రాంతేరము నవేతీ.౦వదు. నిరాకాంతీత మగుటవలన 

ద్వితీయాంత తృతీయాంతవదములచే బోధితమైన కటమందు 

భావనాన్వయము సంభవింపదు. 

మూ. అతవవ ఆస్యతే సుష్యతే ఇత్యాదా నాతీస్తే 

నాన్వయః. న కై చైత్ర ణేతి తృలి యాంతశోబ్ద 

స్య భావనాయామాకశకాంటో= స్థీ. భావ్యాకాం 

మా స్తితి చేత్. న ఫలేన శయనాదిథాత్వ క్రై 

నాన్సయాత్ . ఫలసంబంధినశక్చా త్ర, కర్తనతిర 

కాత్. న హి శయనాద యో థాత్వర్థాః కర 
=) 

తిరేకిసంబంఛాః. న చ ఫలతత్సంబంధివ్యతి రేకే 

ఇాన్యో భావో నామ, యమ వే తత. 

తా. “సవితి” అనునవు డావీ_ప్పమైనకర్తతో నె ట్లన్ల 
యమో యళ్ల్లే “సువ్యతె” అను స్థ్టలమందులనాడం గతో 
నన్నయ మేల యుండయగూడదని యాళంకింవరాదు. ఉభయాా ' 

శాంతయే యన్గయ ప్ర యోజకము గాన “ఆస్యతే, సువ్య తే” 

బ్రత్యాదులయందు భావనాద్యా కాంత, "లేనందున నాటీ ప్పమైన 
దానితో నన్వయము సంభ వింపదు. “సుష్య త” అను స్థలమందు 

“వైత్రేణి అని తృతీయాంతపదమున్నను దానికి భాననా 
రూపవా్యాపా రా కాంక్ష. లేదు. ఖావనాకాంత లేకపోయినను 

భా వ్యా కాంత యున్నదని చెప్పు టుచితము గాదు. భావ్యి 



భై పంచమ సబక ము. 60% 

మనయగా  ఫావనవలనం బుక్టెడిఫలము అది థాత్నర్ణ న 

నిది దించుటతో నన్వయించును. అనలా “చై త్ర శన 

సార్షమ అను నన్వయబోధ కలుగును. ఛాన్యమలా 

సంబంధి మైనచో “సువ్య తే” అనుస్థలమందు: ందు ఛాతువ 

కర కమగుటవలన ఫలా శ్రయత్వము క “ర్తకేవచ్చును. రై 
సుష్యతే” అనునపుడు క _ర్హృకరణ "యో _స్తృృతియా” చను 

శాస్త్రముశే ₹ం ౫ _ర్హృత్షరూ పార్టమందు వచ్చిన తృతీయ నుప 

స్థిత మైన చె త్ర ర్త _ర్హృకత్వమున నకు ఛాత్వర్థమైనఫలమందు 

భావ్యత్వ ముచ నన్గయము లేదు. శయనస్వాపాది రూవ 
థాత్వర్థములు కర్తకంకు భిన్నము లగుూవానియొక్క_ సంబం 

ధముగలవి కావు. దేని నవేతీంచునో యట్టిభావ్యము ఫల 

త్రత్పంబంధములకంశు 'వేజుగునది మజీయొకటి చేదు. ఫల 

సంబంధము కర్తకే. యుండును గాన నట్టిసంబంధమును 

బోధించు తృతీయాంత మైన “వైల్రేణ "  అనువదముతో 
“సువ్య తే” అనుపద మాశాంతగలద ర యగుచుండును. 

|. 

ue 

మూ. స్వాదేతత్. కిమితి న పృయుజ్యతే కటః కరో 

చె య మిత్యొద్ది, అఫిహితానఖిహితవ వ్యవస్థా 

అభా వాదితి చేత్. న. వైత్రమిళి ) ప్రశమాం 

ర్త 

వచన ల్వేవ క ంలం భజ డే ఖా 

వేన భావకమా్ర మ శడేతే న చ కటన్య 

చె త్రం వి భావకత్తం, విషర్యయాత్ , ఆనా 

న నకు పే వివవాయాం వ ప్రయుజ్ఫుత ఏవ, 

89 
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తా ఆఖ్యాత చెం గ_ర్భ్భకర్య్మకర ణాదుల క ఫహాతత్యా 

నభిహితత్వములు లెనపుడు “కటః నైత్రం కరోతి” అను 
వ్రయోగ మెటుల  యుండంగూ+డదని యాళంకింవ వలను 

పడదు. మైత్రళబ్దము పుంజ మగుటవలనం ద్రైథమయందు 

“చైత్ర ల అ అను ద్యతీయాంతవ వదము సాధువగును, ద్వితీ యాంత 

వదవన కర్ణవాచక మగుటవలన భావ్య మా కాంతీతము 

గాదు గాన భావముచో భావకముమాత్ర మే య వేహీంహ 

బడును. ప స్కథమాంత కటప పదార్థమైన కటము చైత్రునిలనార్చి 

భావకము గాదు, వైత్రుడు' శటమునుగహార్చి గభావకము 
గావచ్చును. కనుక “కటం కరోతి చెత్తకి అను ప్రయోగము 
సాధువగును గాని “కటః కరోతి చైత్రం” అను ప్ర యోగ 
మనాప్లులచెం బ్ర బ యోగించంబడును గాని “మావ్పులచేగ్య బయో 

గింవయుడదు. కనుకనే యా ప్కయోగము సాధువుగాదు 

మూ. ప్రయుజ్యతాం తర్రి కటః కరోతి చైత్ర” 

ఇత్యాది. న. నిత్యసందిద్ధ ల్వేన వాక్యాన్ధానమ 

ర్చకత్యాత్ . తత _స్రదువవ త్రయె విశేషస్య 1 వ్యంజ 

సీయత్వాత్ . వ్యజ్య తాం తర్ధ్శి తృతీయయా; 

చెక్రేణే చేత్కి ఏవం దేవద త్తః క్రి "క యతే కటమితి 

వ్యష్యతాం ద్వితీయయేతి "శక న. అప్రయో 

గాత్. న _వ్యానా ఫ్రే నావ్యేవం ప్రా పాయాణి 

ప్రయుజ్యంతే. లత.ణావిరోభేన వతవతచే 

చచ్రక్ర లోకస్య అపర్యను యోజ్యత్వాత్ . 

తా. వైత్రుండు భావకమైనచో “కటః కరోతి వై శ్ ఖై 

అనుప్ర యోగ మేల యుండకూడదు. ఆరెండు వ్రథమాంత 
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పదము లున్నందున కర్తయేదో కర రృయేదో యనుసంచేవా 
మెల్లవుడు నున్నందునం గటము భావకమా! శక వెత్తులూా! 
అనుసంబేహూ మెల్ల బృవుడు నుండును. కాన వాకా క్యా; 
సంభ వింవదు. అందువలన వాఖ్యాళ్ల కబోధ్ధోపవ ట్ర 
యొక వి శేష మాలో చింపవలనీ యీడును... 

“చెత్రేణ కటః కరోతి అను తృతీయాంత చైత్ర త్త్తపవ 
ముతోగాని ౩ యి “దేవద త్య శ్రీయల కటంి” ఆని 

లాప్పునిచె నల ప్ర యోగింపం బడయాడదు? “ "త్స యాక్ 

కింప రాదు. 

అనాప్పుని చేశనాడ నీవితిగం (బ్ర యోగింహబడనందావ mu wy) 

నెల్ల పుడు నివియసాధ్లుప్ర వ యోగమురు వ్యాకవణాదులు 
గూడం బ్ర యోగము ననుసీంచియే పుట్టినందున నిట్టి వ యోగ 
చులు ఛూర్వమందు లేనందున వ్యాకరణముచే సీన్కి సాధు 
తము సంభ నింపదు. 

మూ, న హి గార్జికయేతి పదం సాధ్వితిక్లాఘాఫి థాయి 
పదసన్ని ధిమన వేశ్య ప్రయుజ్యతే. తన్య తదు 
పాధినై వ విహితత్యాదితి చేత్ . వతదేవ కుతః? 
లోశే తజైవ దర్శనాదితి చేత్ తుల్యం. కరో 
తీత్యాదికర, విభ _క్టిసమభివ్యావా రేణై వ ప్ర 

యుజ్యతే క్రి కియతే వ్రితి క _ర్హృవిభ కి క్ిసమర 

వ్యాహాశేలై వేతి కిము త్ర క్రియతాం. 

తా. “గారి కయాి అనెడుపదము సాధువని యసాధువద 

సన్ని ఛానములో. బ్ర బ యోగింవంబడదు, అట్టి నాధుపద ప్ర ప, యూ 
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గము తదుపాధినిబట్టియే విహిత మనినచో, నది యెట్లనణా? 

లోకములో సాధుపదములయొక్క_ సన్ని ధియందే వ్రయోగ 

మునుబట్టి యనిన చో నది మా మతమునంగాడ సమ్హతమే., 

“కరోతి” అనువదము ద్వితయాంతమైన కర వాచక పదసన్ని ధి 
యందే వ్ర యోగింవయబడును, అనలాోకటం కరోతి క్రియతె” 

అనెడువ్ర యోగము తృతయాంత మైన గ_ర్హ్భృ వాచకపదసన్ని ధి 

యంచే వ్ర యోగింపంబడును. అనగా “చై ప్రణ శ్రీయతే 

కటి” ఈవిషయమున బాధక మేమియు లేదుగదా ! 

మూ. ఇమమేవ వి శేషమురరీకృత్య అనభిహీతాధి 

కారానుశాసనేన పా్యాతావాన్ పరామర్శః. 

సర్వేషాం హృది పదమాద థాతీత్యభిదానానభీ 

థానవిభాగవఏవ న్రృుత్సాదనదశాయాం వేళల 

బ్రతి, 

తా. వ్యా. సూ. '“అనభిహిలే కర్తరి తృతీయా, అనభి 
ప్- లే కర్మణి ద్వితీయా అనెడు నధికారనూత్రములచే 
“చె ల్రేణ” అనెడు తృతీయాంత పదమునకు “క్రియతే” 
అనెడు పదసమభివ్యాహారములోను, కటం ఆను ద్వితీయాంత 

వదనమునకు “కరోతి” అను పదసమభివ్యాహోారములో నే 
సాధుత్వమని బాలుర వ్యుత్పత్తినిమి తె యభఖిహితత్యా 

నభిహితత్వవ్యుత్వ్చాదనము చెయంబడినది. 

మూ. స్యాదేతత్. భవతు స ర్వాఖ్యాతసాథారణ్ 
భావనా. కాలవిశేషసంబంధినీ సా ల డాద్యర్థః. 

'కాలత యాపరామృష్టా లిజర్థ ఇతి చేత్. న. 
యత్నపటదెన సమానార్థత్వప్రసంగాత్ . విషమ 



యోపశా గానుపరాగాభ్యాం విశేష ఇతి 
న. యాగయత్న త్య నేన పర్యాయతాప శ్రే 

క సై లలని శానా నభిథానా భ్యాం వికేవ 
అతి చే న. నం నక న నేన 

న్యూప శ్రే ఇష్టవవాయమర్థ 9తి చె 
ఫతోవత్సరళ తేనావ్య ప వీ కే 

(64) 

‘eh 

థి 

వ్యావో రాఖావాన్న ప్రవర్తతే ఇతి చేత్. న. 
స్వర కామో యాగయత్న హాన్ ఇత్యతో 
రు ప ధ్రూవృ_కత్తొ కే 

తా. క_ర్హృభర్మమైనయత్నము విధ్యర్థ మైనచో 
సర్వాఖ్యాత సాధారణమను నతివ ప్రసంగము వచ్చినపుడు 
సమాధానము _ చెప్పంబడియున్న ది. దానినే “స్యాచేతత్ ౫” 
బ్రత్యాదివాక్యముచే శంక్రించుచున్నా (డు. ఎట్లున? సక్వాఖ్యాతే 
సాథారణమే యత్న రాపభావన కావచ్చును. కానిలట్టుకు వర్ష 
మాన కాల విశిష్టమగుభావన యర్థము. లిజుకు కేవలయత్న ము. 
ఆనయగా కాలత త్ర యసంబంధము లెని యత్న రూపభావన యని 

యర్థము. ఇట్టేయర్గము లీజు నకుం జెప్పినవుడు సర్వాఖ్యాత 

సాధారణ మెట్లుండునని యాశంకింపరాదు. కివలయత్న మే 
జు న కర్ణమనిన చో యత్న పదముతో సమానార్థక కతషప్ప సం 

గము వచ్చును. 

“యజేత” అను లిలయాగ రూవవిషయముతోం 

గాడినయత్న మును బోధించును. యత్నపద మట్టివిషయ 
ముతో గరాడనియత్న మును బోధించును. కాన 'యచేత” 

అనులీజునకు యత్న వద సమానార్థక త్వ ప్రసంగ 

w 

p 

న్ గ tX జ 



614 న్యాయకుసుమాంజలి 

యాశంకింపరాదు. _శేవల యత్నవదసమానార్థకత్వము. లేక 
పోయినను “యాగయత్న ౪” అనువదముతో వర్యాయతా 

వ్రసంగము వచ్చును. “యజేతి అనెడువిధి క_ర్తృసంఖ్యను 
బోధించును. యాగయత్న పద మట్టిసంఖా్యాబోధకము గాదు. 

ఇట్టి నిశేషమునుబట్టి “యజేత” అనువిధి వాక్యమునకు 
యాగయత్న పదముతో పర్యాయకా ప్రసంగము లేదనిచెప్పి 

నచో “యాగయత్న వాన్” అనుదానితో విధివాకర్థిమునకు 

సామ్యువ్రృసంగము వచ్చును. -ఈయర్థ మిస్ట్రమని చెప్పుటకు 

వీలులేదు. ఇదియే యర్థ్యమెనచో విధి వాకమువలనం బ్రవృ 

త్తీయే లేకపోవలసీ వచ్చును. ఫలసమభివ్యావోరము  "లేనం 
దునం బ్రవ_ర్తింహడని చెప్పుటకు వీలులేదు. స్వర్ల కాముండు 
యాగయత్న ము కలవాడు. అనగా “స్ఫర్ల కామో యాగ 

యత్న వాన్” అను స్థలమునలనాడం బ్రవృ_త్తికలుగుట లేదు, 
స్వర్ణ రూవఫ లసమభీ వ్యాహార మున్న ందున బ్రృవృత్సి కలుగ 

వలనివచ్చును. 

మూ. తత్క_స్య హేతోణ న హి యత్నో యత్నస్య 
_హేతుర్యత్న ప్రతీతిర్వా యత్నస్వ కారణం, 

అపిత్వచ్చా నచ సావి వతీతా యత్న జననీ 

యేన నెవ విధ్యర్థః వత్యనుగమ్యుతాం, అవపితు 
వూ 

స_త్తయా న చ లిజః శ్రుతికాలే సాసతీ, నచ 
లీజేవతాం జనయతి అర్థవి శేషము వ్ర త్యాయయం 

త్యా_స్తస్యాః తజ్జనక ల్వే వ్యుత్చ E గృహణవై 
యన్యాతీ. . అనుపలబ్ధీవిజాంచేచా ఎనుత్ప త్తి 

పృసంగాత్. . 
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Ge ఆ తా, స్వర్ష కామో యాగ ప్రయత్న వాన్”. ఆనుచాని 

వలనం బ వృత్తి కలుగకవోనుట యెొందువలన నవలా! వవ 

తిలోలోబవ తికారణము గాదు. విధర;రము వ 9 శ పక గ విధ్యర్థము ప్రయత్నమై 
నను విధివా పిమువలన (స్తయత్న జ్ఞానము కలుగును, ఆది 
వ్ర యత్న ములో గారణము కాదు. వవృత్తిలోం గాకణము 
చికీర్ష యే. అది విధికి నర్భమనిన చో! విధివాక్యమువలన దాని 
యుక్క.పలీతి కలుగును, వవృత్తిలో నజ్ఞాయమాన మైన చికీ 

ధా 

ర్ష్యయే కారణముగాని చికీర్హాజ్ఞానము హేతువు గాదు. అందు 

వలనంC బ్రయత్న కారణ మైనట్టియు నజ్ఞాయమానమైనట్టియు 

చికీర్ష లేనందున విధివాక్ళమువలనం బ్రవృత్తి లేకపోవలని 

వచ్చును. పృవృ _ికారణమైనయిచ్చ లిజువల్ల నే పుట్టునని చెప్పు 

టకు వీలు లేదు. అర్లవి శెష పృతీతిజనకముగాని లీజువలన నిచ 
థి 

పుట్టుటకు వీలులేదు. ఇచ్చలో జ్ఞానము కారణమగుటవలన 
వీజువలన నిచ్చా కారణ మైనజ్ఞనము కలుగనిచో నిచ్చపుట్టు 

టకు వీలులేదు. విధివ్రత్యయము లేకపోయినప్పడు వచ్చయే 

పుట్టక పోవలసి వచ్చును. 

(౬ ద అర అద న జ శ్ . 

మరొ, ఏతేన వృద్ధవ్యవహో రాద్వ్యూల్చ త్తీర్భవంతె బాల 

స్యాత్మని ప్రవృత్తీ హాతుర్యో వ గత_స్తమేవా 
న యఖతలే. సయం చ కుర్యామితి సంక ల్వ్పాదేవా 
నల గ్ రా "| 
యం పవృ తః తతస్స ఏవ లిజర్ణ బ్రతి నిక స్పం 

కుర్భాదితి యత్నో వా స్యాదిభావా? నాద్యుః. 

వ 2 ఠి స్వాత్మని వృ శ్రీవిరోథాత్ న ద్వితీయః. సా హీ 

స_త్తయైవప్యయతీ షి త్చొదినీ. న చ విజ్ఞః శృతి 

"కాలె సాసలిత్యుకం. 
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తా, మధ్య మవృద్ధునియొక్క_ పృవృంత్తి హేతుభూత 

మైన సంక ల్పజ్ఞాన నము సను చేయించి వ్యుత్పత్తి తిని గోగాడు 

బాలుడు. “ఇది నాకు ఇష్ట సాధనము” అని తెలుసుకొనినవీదవ 

“కుర్యాం 2 అనెను ఏసంకల్పముం గలిగనోే దానియొక్క 

జ్ఞానమువలన పృవ్వర్తించెను గాన నాసంకల్పమే విజర్థమని 

రేకాళంకింపనలము. కుర్యాం. అనాం బ్రయత్న మా“ "లేక 

యిచ్చయా? ప్రయత్న మే యనినచో, తెన్ను లహార్చి తాను 

కారణము గానందున మొదటివతుము సరికాదు. అచ్చయే ' 

యనినచో నది లీజర్భ ముగాన లిజ్[ శవణ మైనవిదప దాని 
యొక్క_జ్ఞానము గల్డును. ప్రయత్న కారణమైన యిచ్చ 

యజ్ఞాయమాన మై యుండవలెను. లీజ్ శ గ్రీవణకాలమం దట్టి 

యిచ్చ లేనందున వ ప్రయత్న మే చేకపోవలసీ వచ్చును. 

మూ. ఫలేచ్చా తు నిసర్హ్లవా హిత యా సత్వవి న 

ప్రయత్నం వతి మాతుః. అన్యవిషయ 

త్యాత్ తదర్భం చ కాస్త్రవై యన్ధ్యాత్ . తస్యాః 

కారణాంతరతవన సిద్దేః, “న తీక్యర్ణనుి 

నచేతణాత్. తస్యామనో చేద్యత్నాళ్. 
Moe ఛాస్త్రానవ కాశాత్ , తదభిధాసీ చ 

సర్హాశాను ఇతో క_ర్హృవిశే శవణపౌనరుక్త్యాత్ . 

లేదా $ టా య జేలేత్వనై వన యాగక రా స్వర 

కావు ఇత్యర్థస్స్యాత . 

తా, *సంకరాత్” అనెడు కారికాంళఛమును వివరిం 

చుటకొొణకు సుఖాదిరూపఫ లేచ్చ యెల్లప్పుడు నుండుట 

వలన నదియే లిజర్థము. చానివలననే స్వర్దసాధనమగు యాగా 
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అ సాయ్ తా, మధ్య మవృద్ధునియొక్క_ చవృుత్త వాతుభూశ్ర 
మైన సంక ల్పజ్ఞానము నను మేుయించి వ్యుత్పత్తిని గోన 

బాలుడు. వడి నాకు ఇష్ట సాధనము” అని తెలుసుకొొనినక్రి దవ 
“కుర్యాం” అనెడు ఏసంకల్పముం గలిగానో దానియొక్క 
జ్ఞానమువలన ప్రవర్తించెను గాన నాసంకల్పమే విజర్థమని 
యాళంకింపవలదు.. కుర్యాం. అనగా బృయత్న మా చేశ 

యిచ్చయా? ప్రయత్న మే యనినచో, తన్నులనార్చి తాను 
కారణము గానందున మొదటివతము సరికాదు. ఇచ్చయే 
యనినచో నది లిజర్ణ ముగాన లీజ్ శ్రవణ యమైనవీదవ డాని 
యొక్క_జ్ఞానను గబల్లును. వ్ర యత్న కారణమైన యిచ 
యజ్ఞాయమాన మై యుండవలెను. లీజ్ శృవణకాలమం దటి 

కటా 
ర యిచ్చ లేనందున ప్రయత్న మే లేకపోవలనీ వచ్చును, 

మూ, ఫలేచ్చా తు నిసర్లవాహితయా సత్యపి న 
సృయత్నం పతి ఆబాతు,. అన్యవిషయ a % 
త్యాత్ . తదర్థం చ కాస్త్రవై యన్ట్యాత్. తస్యాః 
కారణాంతరతఏవ  నీబ్టెః. తత్ప్రతీత్యర్థమనవీ 
శాస్తాన వేతణాత్ . తస్యామనొ వేద్యత్యాత్ 
అస్రావ్పేచ ఇాస్ర్రానవ కాళాత్ , తేదఫిఛానే చ 
సర్టకామ ఇతి క_రృవిశషణపౌనరుక్ర్యాత్ . 
తదా హీ య జేలెత్స నై వ యాగకశ్తా స్వర్ష 
కాము ఇత్యర్థస్సారిత్ . 

తా, “సంకరాత్ ” అనెడు కారికాంథమును వివరిం 
చుటకొటకు సుఖాది రూపఫ లేచ్చ యెల్లప్పుడు నుండుట 
వలన నదియే లిజర్గము. దానివలననే స్వర్షసాధనమగు యాగా 
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ఏకముందుః ,బ ద్రివృర్తి తె గలుగును, అని చెప్పుటకు ౩ వీలులేదు. 
యాగాది ప ప్రయత్నములో సుఖచ్చ కారణమని చెప ప్పుటకు 
భిన్న విహయోకము గాన వీలులేదు. అవ్టైనచో నొకదానిని 
గోచరించిన యిచ్చవలన మటణటియొక వ ప్రయర్నేముంనాడం గలుగ 
వలనివ చ్చును. 

“స్వర్ష కామో యభబేతి ఆనెడు శాస్త్ర ,మువలన సుఖా 

దీచ = బుట్టుననియాః లేక తెలుపుడు చేయుస్నీయాః ఈరెండు 

పకీములలోను శా స్త్రవై య్యర్థరము తప్పదు, శాస్త్రమువ లన 

సుఖెచ్చం గలుగుటకు పీలు లేటు. సుఖచ్చలో సుఖజ్ఞానమే 

కారణము గాన దానివలననే సు ఖచ్భం గలుగుచుండలా ! 

శాస్త్రవై య్యార్థ్యము సంభవించును. సుఖేచ్చయొక్క ప్రతీతి 
కొఖుశే శాస్త్రమని చెప్పుటకు వలనుపడదు. దానిరెనక్క 
ప్రలితి యాతే మనస్సంయోగమువలననే గబ్టును గాన నీ 
వొక్షమునలనాడ శాస్త్రదై వై య్యర్థ్యము తప్పదు. శాస్త త్ర మువలన 

ఫలెచ్చయు దానిజ్ఞానమును సంభవింపనవుడు ఛాస్త్రమనవ 

కాశ మగును. "లిజుచే సుఖరూవమగు గ కామన 

చెప్పంబడినచోం గ్ ర్హృని "సేవమణమగు స్వర్ష కామ ననుబోధిం 

చెడు. “స్వర్ద కామః అనువిశేషణమునకుం చౌనరు _కృ్యరూప 

ముగు సాంకర్యుము వచ్చును, “యచజేతి అనుదానివలన నే 

యాగక ర్త స్నర్త కామన గలవా డనునర్భము లభించు చూడం 

గా “స్వర్ణ కామో అనువదమునకు పౌనరు క్త _క్తష్టము వ వచ్చును. 

కాన లిజ్జనకు ఫ లేచ్చ యర్థమని చెప్పుటకు వీలులేదు. 

మూ. యది చ ఫలనీషటమన సాధనవిషయం ప్రయ 

త్నం జనయేత్ ; అన్యత్రాపి ప్రసు సువీత్క, నియా 
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మకాభావాత . హెతుఫలభావవవ నియా 

మక ఇతి చేత్, న అజ్ఞాతస్య తస్వ నియామక 

తే పీజుం వినాపి స్వనచ్భాతో యాగ వ చవ 

త్తి వ్రసంగాత్ , జ్ఞాతస్య తు తత్సాధనల్యేస్య 

నియామకల్వే తదిచ్చైవ తత్ర, ప్రవ_రయతు, 
యో యత్కామయతే స తత్సాధనమవపి కామ 
యతవవేతి నియమాత్. న చ సా తదానీం 

సత్. 

తా. ఫలమును గోచరించునిచ్చయె ప లసాధనమందు 

ప్రయత్నము నేల పుట్టింపగూడదని యాళంక్రింంవలదు. అశ 
సహో ఫలసాధనమందువలె దానికి నసాధనమైనవానియందొం 

గూడ నియామకము లేనందున బ్రయత్నము కలుగవలనీ 
వచ్చును. 

లేచ్చ తత్సాధనమందే ప్రయత్నమును. బుట్టించును 
గాని తదసాధనమందు పృయత్నమును బుట్టింపదని చెప్పుటకు 
వీలులేదు. ప లచ్చయందుండు తత్వాధనము గోచరించెడు 
ప్రయత్న సాధనత్వ మజ్జాతమై నియామక మగునా ? లేక 

జ్ఞాతమై నియామక మగునా? 

మొదటిపతుమున “స్వర్ద కామో యచజేతి అను విధి 

వాక్యమువలన _గలుగుజ్ఞూనము లేకపోయినను, స్వర్లేచ్ళ 
_ యున్న పుడు యాగ మందం బ్రవృ్తి కలుగవలనీవచ్చును. 

జ్ఞూతమైన ఫలసాధనత్వమే యాగమందుండెడు వవృత్తిలో 
నియామకనుని చెప్పినచో ఫలసాధనత్వమును సోచకంచెడి 
యిచ్చయె పఫలసాధనమందుం బ్రవృత్తిని. గలుగంజేయును, 
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ఎవం డేఫలము నిచ్చయించునో వాయ తత్చాధనమునుగూడ 
నియతముగ నిచ్భయించును, వైజ్ శ్రావణకాలమం దట్టియిచ్చ 

లేనందున యాగాదకమందు బ్రైవృ త్తి తియ గలుగక పోవలపీ 
వచ్చును. 

మూ. నచ తద్దాన మేవ ప్రయత్న జనకం తచ్చ లిజా 
స 

ర యతే వ్రతియు క్షం. స్వర్ణ కామః యాగచిక్షా 
మా నిత్యతొ ఒవ్ రు తత సంగాక్. లిన 

లా ఇచ్య్భాం ప్ర తత్యా అనిచ్భన్న ప్రీ సక్షః 

వ్రవశ్రైత. స్వేసంచంధితయా | తదవగమ స్తథా న 

కు సామాన్యుత ఇతి చేన్న. ప్రథమపురుమేణ 
తదభఖిథానే తస్యావిధ్యర్థత్వప్రషంగాళ్. పద 

న కావు _స్ల(ం పాకచికీర్ణాహ “సిత్యతోఒపి చ 

వృ త్యావ లెళ్చ. 

తా. పలసాధ నేచ్చాజ్డూన మే స్వర్షపాధన మగు యాగాడె 

కవమందు6 బ బ్రృవృ్తి లెని బుట్టించును. ఆజ్ఞానము వీజాదులవలన 

నిచ్చ లేకపోయినను గల్డును గాన ఫీజా దోవ వణకాలమున 

యాగాదికమందుం బ బవ శ్ర త్రై యుపవన్న మగ్నని చెప్పుట 

యుక్తము గాదు. ప్థరసాధ నేచ్చాజ్ఞానముగాని ఫళలేబ్బాజ్ఞూ. 

నముగాని ప్రవ్న రృకమనినచో “స్వర కామః “యాగచిక్్తా 

వాన్ అను వాక్యములవలనంనాదం ద శ్తదిచ్భాజ్డానములు 

గల్లును గాన విధివాక్యశ్ర్ శ వణానంతేరము యాగమందుః బ్రన 

 స్థంచినటుల ఫూర్యో _కృవాక్టి శ్రీ న్ వణానంతరమున సోడ 

యా గాదిక మందు. ద్రైవరింప పవలని వోచ్చును. సాధ నేచ్చాజ్డూన 

మువలననే పప్రవృత్తియైనచో సాధ నెచ్ళ లేనప్పుడుగూడ 
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లిజాదులవలన గ్ బ్రెడు సాధ నెచ్చాజ్ఞానమువల నంగనాడం ద్రవ 
_ర్రింవవలనీ వచ్చును. ఇచ్యాసంబంధి యెన ప్రరుషునియందుం 

చెడు నిచ్చాజ్ఞానమే ప్రవర్హకము; ఇచ్చ లేనిసమయమున 
ీజాదులవలనం గ లగాడుజ్ఞాన మట్టిది గాదు గానం బ్రన్ఫ్తి 

ప్రసంగము లేదని చపవ్వటకు వీలులేదు. “య జేతి అను వ్రథ 
మవురుషచే సామాన్యముగా నిచ్చయే చెప్పబడును గాని 
స్వసంబంధియైన యిచ్చ చెప్పుబడనందున సామాన్యముగా 

నిచ్చాజ్ఞానమువలనం శ్రువృ త్తి గలుగక పోనలసివచ్చును., 

అనంగా వ్రవ_ర్తకజ్ఞానవిషయ మే లిజర్థము. స్వసంబంధిచ్చయె 

పృవంర్తక జ్ఞాననిషయము పృథమపురుషచే సామాన్యముగా 
నిచ్చయ చెవ్ప్చంబడినచో నది వ్రన్నర్తశజ్ఞానవిషయము గానం 
దున నది విధ్వర్లమే గాకపోవలసి వచ్చును. మజీయు 
“ఓదనకామ స్త్వం” “పాకచికీర్షావాన్ ” అనువాక్యములకు 
నోదనమును గోరు నీను పాకమునుంబేయ నిచ్చయించియుం 

టివి యని యర్థము. ఈ వాక్యమునలన  స్వసంబంధీచ్బా 
క్షనము గప్టినందున నీవాక్యముంగాడ వర్తకము గావ శ 

9 ల 
లను వచ్చును, 

చరా. అవి చ సంకల్పజ్ఞానాత్ యది ప్రయత్న 

జాయేత, తథాపి సంకల్చ్బస్య కుతో జన్మ కిమర్థం 

చ? సంకల్పజ్ఞూనాదేన, ప్రయశత్నార్థం చేతి చేత్. 
నన్వ్నిచా ఎని శిషస్పంకల్పః, సతావతి సుఖే సభా 
వత; తత్సాధ నే వౌపాదికః సంకల్చ్పనిషయ స్తు 

కథం? తత్చాధనతాంచేవేతి చేత్. తర్హి తత్సా 
ధనత్వ జ్హానాత్. నతు సంక ల్పస్వ రూపజ్ఞనాద్భ్బ 
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వితుమర్హ తీతి, అన్య థా ఇష్టసాధన వ 

నర్గక మాపద్యేత. తస్తాత్సంకల్పక ప్ర 

భ్య చేయకే, కింతు హాము నతు జాతే 

వతి నాసా విధిః. జ్ఞానం చ విషయోకపషవహో 

ఖో వ వ్యవహారయతీతి తద్విపవ వావశిప్య తే 

అఇతికర్త ధర్మవ్వుదాసః. 

శా. మజీయు సంక ల్పజ్ఞానమువలన నే పృయత్న ము: 

గల్లినచో సంకల్బము దేనివలన బుట్టును. అనగా సంకల్ప కారణ 

ముది? సంకల్పమునకుం బ్ర బ యోజన మేది? చెప్పడు? సంక 

లము సంక ల్పజ్ఞానమువలననే కల్లును. సంకల్పమునకుః బ్ర బయ 

క్షమ ప్ర యోజనను! అనినవో సంక ల్పమనయణా న్ా టి 

విశేషము గదా! అది సుఖేచ్చారూవ నా? లేక తత్సాధనే 

చ్యారూవమా! సుఖేచ్బారూపమైనచోో నది సుఖత్వప, కా 

రకజ్ఞానమువలననే గల్లును. సుఖసాధనేచ్చ యనినచో నడి 

సుఖ సాధనత్య్వజ్ఞానమువలనచే గల్లును. సంకల్పము సుఖరూవము 

గాని తతాధనరూపముగాని కానందున బూర్వమందాం 

జెప్పంబడన ఫలెచ్చలో గాని త త్చాధ నెచ్ళలో గాని సంకల్ప, 

జ్ఞానము కారణము గానందున నిచ్బాజనక జ్ఞా నవిషయము 

సంక ల్ప్స మెట్లగును. సంకల్పము సుఖరూపముగాని తత్సాధన 

చభూవముగాని కానందున. దజ్ఞానమునలన సంకల్పము గల్లు 

అ 

నని యట్లందువు. సంక ల్పముయగూడ పరంపర యా సుఖసాధన 

మగుటవలన _ తద్దానమువలన సుఖసాధనేచ్చ( గలుగవచ్చు 
హం 

ననిన చో సంకల్పజ్జూనములవలన నె యది గల్టునని చెప్పుట 
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యుచితము గాదు. సుఖసాధనత్వజ్జ్ఞూనమువలన నే సాధ నెచ్ళ 

గలుగునని జెవ్చుట యుచితము. ఈ సుఖసాధనత్వజ్ఞూనమునకు 
సాధ నేచ్భాజనకత్వము. చెప్పనిచో నీజ్ఞాన మనర్థకము గావ 
లనీవచ్చును, అనంగా నిష్ఫలము గావలనివచ్చును. కాన 

సంకల్పమే ప్ర పవ ర్రకమని చెప్పవలెను. అది యజ్ఞాయమాన 

మగుచుం గానణము క్షత మైన కంరగాము గాదు, “కాన సంక 

'ల్పము విధ్యర్థమని . చెప్పుటకు 3 వీలుపడ 

జ్ఞానమే విధ్యర్థమనినచో విషయమును స్పృృశింపనిడి 
వవ్నర్త రకము గాదు, కృష్టసాధనతాజ్ఞానమే ప్ర పృవంర్శకము. అట్టి 

యిష్టసాధనత్వ మే విధ్యర్థము గాన క ర్హృథరామె మెన స్పందగాని 

యత్నముగాని సంకల్పముగాని విధ్యర్థమని జెప్పుటకు వీలు 
పడదు. 

మూ. అస్తు తర్హి కర్మభర్మః నేత్యుచ్య తె. 

శ్లో, అతిప్రసంగాన్న ఫలం నాపూర్వం తత్వహోనితః, 

తదలాభాన్న కార్యం చ న క్రి యావ్య పవృ త్తీతః. ౧ 

తా. క_్హృభర్శము గాకపోయినచో కర భర్శమే 

'విధ్యర్థమని చప్పుటకు వలనువడదు. కర ర్శభర్శ ము ఫలమా? 

అవూర్షమా? కార్యత్వమా? లేక క్రియయా? స్వన్హాదిరూప 
ఫలమే యనినచో దానికి కార్యతగమును చెలుసుకొని యే 

యుపాయమునఈ. బ్రవ_ల్టింపవ లెను. పవృ త్తిజ్ఞాపక మైన కార్య 

తము నుపాయమందుంగాడ నుండుటవలన దానియందు 
గనాడం బ్రవ_్రింపవలెను. కాన ఫలము విధ్యర్థమనుటకు వీలు 
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"లేదు. ఆపూర్వము విధ్యర్థమనుటకు వీలులేదు. శచ్చానుభ 

వనుక ం కు బరార్గమం ద పూర్వము జ్ఞాతమా? యజ్ఞాతమాః 

జ్ఞాతమైనచో  నవూర్వత్వమునకే వానిగల్లును. అజ్ఞాత 
'మైనచో దానియందు శ_క్టిగహమే దుర్చభము గాన నపూ 
రత చే నపూర్వము విధ్యర్థమునుటకు వీలులేదు. కార్యత్వ 
విశిష్టమై కార కరాపథర్మి యందు లిజ్ పదమునకు ౪ క్రి గ హాము 

కా ర్యార్టానుభ వదళ యందు ఘటాదుల యోగ్య మగుటవలన 

కార్యత్వవిశిషప్టా పూర్వమంటె నకి గ్రహము! గల్జుననుటకు 

వీలులేదు. కార్యత్వవిశిష్ట్రమై యపూర్వము జ్ఞాత మైనచోో 
1 మే దః ఇ 

నవూర్యత్యమునశే వోనివచ్చును. ఆజ్ఞాతమైనచో నది లభఖింవ 

నందున నట్ట య పూరగ్గమందు శ్ర_క్టి గృహము దుర్గభ ము. 

క్రి యయీ విధ్యర్భమనినచ్ో ' ననిష్టపసాధనమందుణనాడం గ్రైియా 

త్వ మున్నందున దానియందుణనాడ విధివాక్య శ వణానంత 

రము పవృ త్రిం గలుగవలసివచ్చును. 
0) —— 0 

మూ. కర్మ పాం ఫలం వా స్యాత్ తత్కారణమపూర్వం 

వా తత్కారణం క్రియా వా? న వథమః 

ప లేచ్భాయాః ప్రవృ త్తీం ప్రత్య హేతుత్వాత్ 

అతి ప్రసంగాదిత్యు కృ త్వాత్ .న ద్వితియః అవ్వు 

త్ప త్తే: లిజో హి ప్రవృ్తినిమి_త్తమవూర్వత్వం 

వా స్వాత్ ._ శార్యత్వం వా స్యాత్. ఉభ 

యం వా? న వ్రథమః శబ్ద ప్రవృ_త్తనిమి _తృసి 

అవూర్షతషస్య పృమాణాంతేరాదవగతే ఆపూ 

ర్వతవ్యాఘాతాతీ . అనవగతావవ్యుక్స క్తేః. 

సంబంధినో ఒనవగమే సంబంధస్య ప్ర లస్థికి 
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మళక్యత్వాత్ . తత వవావగతె" వత లేతరా 

శ్రయదోహోత్ . న చ గంధవ ల్వేనోపనీతా 

యాంపృథివ్యాం పృథ్గినిశబ్బవదదూరవి వ్ర కులు 

కార్య ల్వేనోవనీ తేనా పూర్వ ల్వేన నిమి త్రేనా 

వూరే వ్రవర్తతేలిజితి యుక్తం. తక్రాభయో 

"యోవ్ వ్ర తీయమాన తేన సందేెహా కల్పనా 

గౌరవవురస్కా రేణ పృథివీత్సవవ సంగతివిశ్రా 

న్రేరవప ల్తేః నక్ష త్రావూర్షత( ప్రతీతి. 

తా. ఫలము విధ్యర్థమా? ఫలసాధన మైన యవూరషనమా? 

అవూర్షసాభనమైన కియయా? స్వన్రాదిరూవఫలము కార్య 
మని లెలీసినను నుపాయజ్ఞానము లేనిచో నెట్లు పృనంర్థిం 
చును. అజ్టైనచో ననుపాయమందుంూడం పృవ_ర్థింపవలని 
వచ్చును గాన ఫలము విధ్యర్థమనుటకు వీలు లేదు. 

అపూర్వము విధ్యర్థమైనచో లిజ్ వదళక్య తావ చ్చేదక 
మపఫూర్వత్వమా? కార్యత్వమాః? లేక “రెండును నగునా? 

అపూర్వత్వమే యనినచో నది ప్రమాణాంతరముచే జ్ఞాత 
p) శై క జట లావి ' > మా? అజ్ఞాతమా? జ్ఞాతమైనచో నవూర్యతషమునకే వ్యా 

ఘాతము సంభవించును. అజ్ఞాత మైనచో నవూర్వరూవధర్షి 

జ్ఞానమే లేనందున ళ_క్రిరూపసంబంధ ప్రతీతి కనుపప త్తి వచ్చును. 
లిజ్జువలననే శ_క్షిగహముగల్లి దానివలన నవూరోష్టవస్థితియు 
నట్టి యపూర్యోవస్థితివలన నవూరగమందు శ_క్టీ గృహమును 

నీరీతిగ ననోన్టన్యా శయ ప్రసంగము వచ్చును గాన లిజ్జు 
యా జు 

వలన నవూర్షమందు ళ_క్షిగహము గల్లుననుటకు వీలులేదు. 
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పృథివీపదమునకు _పృథివీత్సము గంధవత్వము నెట్లు 

వ్ర వృ త్తినిమి త్రములో (అనలూ శ క్యృతావ చ్చేదక మో) 

అట్లే లీజ్ పదమునకుణగనాడ కార్యత్యముతోంగాడిన యవూ 
ర్వత్వమే ప్రవృత్తినిమిత్తమని చెప్పుటకు వీలులేదు. గంధ 
వత్వ వృథివీత్సములు "రెండును బ్రశ్యతనిద్ధములు. ఈరెండిం 

టిలో నేది శ క్యతావచ్చేదకమని సంచేహము గప్రనప్పుడు 

గంధవత్వ ముపాొధి పృథివీత్వము జాతి సఖండ మైన గంధవత్య 

రూ పోపాధికిం బ్రువృత్తినిమి_తృత్వము చెప్పుటకంపె నఖండ 

మైన పృథివీత్వజాతికిం బ్రవృత్తినిమిత్తత్వము చెప్పుటలో 

లాఘవమనెడు లాఘువజ్ఞానము చే పృథివీత్వమందు: బ్రవృ్తి 

నిమి_త్పత్వము సిద్ధించును గాని యవూర్వత్వ మజ్జాత మైనందున 

దానియందు శ_క్షిగహము సంభ వింపదు. 

మూ. సార్ధాదేతతీ | కార్యత్వముపలత జికృత్య తావ 

దేహో లీజ్ వవృత్తై; తదుపలతీతశ్చ యాగో 

వా యత్నో వాన్యోవా శ్ బ్దె తర ప్రమాణ 

గోచరో నాధి కారివిశేషణసర్షసాభన సమర్థః. న 

చా కామ్యప ₹ కామా నియోక్షుం శో క్య తే. 

తతో ఒన్యుదెవాలెకిక ౦ కించిద నేనేపలత్యకే. 

యూ లిజాది పవృ శ్రీగోచర ఇతి కిమనుషపన్న 

మితి చేన్న. 

తా. వృద్ధ వివహార మువ లన బాలుడు సృవృ త్ 

సేోాతువె న కార్యుత్వము లిజర్ణమని నిశ్చయిం
చును. -ఈకార్యు 

త్వ్వముచె నుదలతీతము యాగముగాని యత్నేముగాని 

స్వర్షముగాని | స్వర కామయో గ్యములు కాకపోవుటవలన 

0 
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యాగస్వర్దములను విడిచి స్వర్షసాధనతా యోగ్యమగు యలౌ 

కికమైన కార్యతో ్వవలమీత మైన యవూర్యమందు శ_క్ష్యనుభ 
వము గలవాడై యగునని చెప్పుటలో నేమి యనువవ త్తి 
యని యాశథశంకింసరాదు. 

మూ. ఉపలశుణం హీ స స్మరణమనుమానం వ్యా ఉభయ 

మప్యనవగతసంబం ధేనాళళ్యం. నహి సంస్కాా 

రవన్మ నోవదదృష్టవద్యా కార్యత్వమవ్థూర్వత్య 
మువలతయతి, జానా వక్షణాత్. తతో హస్సీ 

వా వా న్తీపకం,. ధూమ ఇవ ధూమధ్యజం, 

తత్సంబంధజ్ఞానాదుపలవ యేత్, న త్వన్య థా, 

తా. ఉవలతుణ మనంగా స స్తరణయా? అనుమానమా ? 

కార్యుత్యమునకు, అవూర్వమునకు నుండుసంబంధము తెలియ 

నవ్వుడు కార్యత్వ వముఫూర్వమును స్మ స రింవంబేయుటలో గాని, 

యను మేయించుటలో గాని సమర్థము గాదు. గంగావదము 

స్వాన్ధాన్వయ యోగ కిము గానరిదున, సాషన్థాన్సయసంబంధథ 

తచేం బ్రతీతమగు తీరము నెట్లు స స రింపజేయునో, ధూమము 

నకు వ్యావకతచే నగతమైన వహ్ని నె ట్లను మేయించునో, 
యొునుంగు పాల్యపాలకసంబంధత ౩ చచ జ్ఞాతమైన వా _న్ఫ్పకు నెట్లు 

సృరింపంబేయునో, అశ్లే సంబంధత చేగాని వ్యాపకత చేలాని 
యెవగతము గానప్పుడు కార్యత( వమవూర్వమును స్మరెంహః 

చేయుటలోగాని యనుమేయించుటలో గాని సమర్థము గాదు. 

సంస్కా_రమువ బెను, మనస్సువ లెను, అదృష్ట్రమువలేను 

నజ్ఞాత మై కార్యత్వము సా సారకము గాదు. 
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మ శల 

గు టు అల 

'రాబ్దం. న. 

తా. *తత్ోఒన్యదేవాలి కకం కించిద నేవోపలత మృతే డా 

లిజ్లాది. పృవృ్తి త్తిగోచరణి అను న్యాయముంగూడ _ నరణ్య 

రీదనము వంటిది. అపూర్వ మజ్ఞాత మైనప్పుడు డానియం దు 

శ్చ గ పామును నపూర్వమం దజ్ఞాతేళ శ్టీకమైన లిచాదుల 

వలన బ బ్రువృ_ి త్రియును సంభవించదు" 

'కార్యత్వమే లీజాది పదళక్యతావ చృదకము. కి యా 

రరూపకార్యుమందు 'ఖేదాగ్ర, గ హాము గరి విచా వద 

నాకే _క్రిజ్దానముగలిగి సన్తి ధరచుననుటకు వీలుచే ఆ 

మజ్ఞాతమగుటవలన జ్ఞాత మైనదానికో* సవమ 

యోాగించును. అపూర్వ మజ్జాత మైనందున దానియందు ఐసు 

'భీదాగ్ర, గపహాము నెందులకు నుపయోగించుటకు వలనువడ దు. 

ఇట్టి ఛేదాగ్ర గ హమువలననే వ్యవవారమును సంభ వింపదు. 

వవూ కిం ఇావూరల్వే పృవృంర్తి త్రినిమి త్తే లే కల్బ్టమానే 

తాకికీ లిబ్దనర్లి కా ప ప్రసజ్యేతే, రట్రోపలక్షణీయా 

భావార్'. ్రేత్ర క్ర శార్యక్వమేన ప్ర సృవృ్త త్రెనిమి ప్త త్త 

మితియది, ప్రక క్పలేషి తదై వాస్తు ర్లు పళ్యాత్సం 

భవాశ్చేకి” 
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తా. అవూర్వత్వను.. లిజ్ పద ప్రవృత్తి నిమిత్త మని 
నచో 'వచేతేత్యాదు'లయందుండు లజనర్థకము గావలసీ 

వచ్చును. ఏలన పాక రూష క్రియ కార్య త్వాన్వయ యోగ్యము 

గానం గ్ర యా కార్యమే లిజర్ణము. లిజువలన నవూరష ప్ర తీతి 
కవసరములేదు గాన నఫూర్వత్వమే పవృ త్తినిని_త్తే మని 
నచో నిరర్ధకము గావలసీవచ్చును. ఈస్థలమందుం గారస్టిత్వమే 

పవృ త్రినిమి_త్స్ మనినచో క్లుప్త మగుటవలనను సంభవించుట 
వలనను “య జేతి అను స్టలమందులనాడం గీయాసాథారణ 

మగు కార్యత్వ మే వవృత్తినిమి త్స మగును. “వచేతి అను 

నపుడు క్షుప్తము గాన నిట్టి క్రియాసాథారణమగు కార్యత్య 
ములవల్ల నె ట్రవూర్వలాభ మగును? 

మూ. అస్తు తరి తదెవపవ న త్రినిమి త్తం, తర్క_సంపా 
ఆం లా Wy అ--౨ ఎని 

దనయా త్వపూర్వవ్య క్రిలాభ ఇతి చేత్. న. 

నిత్యనిషేధావూర్వయోరలాభ వృనంగాత్ . న 
5 డ్ చాస్త న్పతే. ఏక శీ, నిర్ది తేన శాస్తా ర్థైనాన్య త్ర 

తళ్హ్రైవ వ్యవవోర ఇతి సంభ వతి. కార్య్భతషనై రన 

పవృ త్తినిమి _తృత్వోననిర్లీ తత్వాత్ . న తవూర్య 
త్వస్వం న్యాయసంపాద నా యాళ్ళ తత్ర సంభ 

వాత్. ఫలానుగుణ్వేన హీ వ్యక్రివిశేపో 
లభ్యతే. నచతత్ తత్ర శ్రూయతే. న చా 
శృతమవి కల్పయితుం శక తే వీజాభావాత్ . 

తా, (క్రీయాసాథారణ కార్యత్వము “య చేత స్వర్ణ కామః 

అను స్థలమందు విజ్ వవృత్తి నిమి త్స మనెదము. “కార్యం 
లీజవదశ క్యం అను శ డిజ్ఞానము ఘటాదిరూవకార్యమును 
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గోచరించును, పిమ్మట శ _కష్షానవిషయ మైన ఫ ఘటాదికము స్వ్నర్ష 
సాధనతా మోగ్యము గాన నందున యాగాదిరూవ కీ క్ర యవల 
ఫఘటమునుగూడ పరిత్యజించి స్వర్ణసాధనతా యోగ్య మై మెన 
స్థాయియగు (అనగా ఫలపర్యంతమునుండు) ను క్ష 
మునే 'కార్యత్యమున బోధించుననుటకు వీలులేదు "ఈస్థ్రల 
మందు పల న్ వల్ల మున్నందునం దక్సాధనతా యోగ్యమైన 
యవూర్వలాభ మైనను, శ్. 'అహరహస్సంచ్యాా ముపానీతి 
“న కలంజం భతయీత్” 'పనుస్థలములయందు ఫల శో వణము 
"లేనందున నిత్యవిధులు నిట్టి స్థలమందు ఫ పఫలానుగుణహే యా 

గనులు గానందున నిత్యనిషేధరూపావూర్నలాభము లేశ 
పోవలసి వచ్చును, 

కార న్టైత్వోమంటె వీజవద ప వవృ్సి లినిమి _తృత్వము నిళ్చయిం 

చిన ట్లాన్యాయముశ నవూర్వత్వమందు నిశ్చాయింపనంమునం 

టూర్ ర్ క్త కృస్టలములయందు నిత్యని పధ రూపమగు నవూర్న 

లాభము చేశ పోవలసీ వచ్చును, ఫలమునుబట్లి ట్రై వ్యక్ కిని శేషము 

లభించును. పూర్యో కృ క్షస్థలములయందు పల శ్ర వణము లేదు, 

ఫలకల్పన చేయుటలో శకము లేదు. కాన ' (యజేతయను) 

వూరో్యో కృ క్షస్థలమం దపూర్వలాభము దుర్భ ఓ మగును. 

మూ. తది స్థ విధ్యన్యథానువ పత్యా కల్పతే 'కార్యత్వ 

వ ప్రత్యయాన్య థానుపవత్యా వా లోకవత్. న 

సృథమః, భ నతాం దర్శనే తస్యోవ పయరూప 

త్యాత్ . యతః శ్రుతస్వర్దఫలల్నేపి సాధ్యవివృద్ధి 
రుచ్యతే. న ద్వలీయః; శొబ్బబ లేవ కత్ప్రత్యయే 

తదన వేతణాత్. లోశే హి తత్ప్రత్యయ ఇ 
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భ్యు పాయ తాధీనః. నతు వేదే ప్రత్య భు ర్థిపగ 
మాత్ . 

తా. లోకములోనుండు విధిస్థలమందు ఫల ప్రతీతి గలి 
గినపిదప నెట్లు కార్యత్వము ప్ర తీతమగునో వేదమందులనాడ 
ఫలసాధనత్వము లేనిచో విధిత్వము సంభవింవదు గాన విధి 
త్వాన్య థానుపపత్యాఫలకల్పనయా లేక కార్యత్వప్రతీత్యన్య 
థానుపత్యా ఫలకల్పనయా ? 

(1) విధిక్నాన్యథానుపత్యా ఫలకల్పన యనుటకు మి 
మతమం దఫూర్వ్యమే ఫలమగుటవలన ఫలమే సాధనరూూవము, 

ఫలజనకత్వము లేకపోయినను ఫలరూవమగు నపఫూర్వ్యమున 
నుండు కార్యత్వము  ఫలకల్పకము గానేరదు. స్వర్షస్వరూప 
మగుఫలము శ్రుతమైనను నక్కడనుగూడ స్వర్ణవర్యంతము 
వ్యాపించిన యవూర్యమునశే స్వతఃవ్ర'యోజనత్వము న్వీక 
రింపుబడును గాన స్వరము ఫలము గానేరదు. స్వర్షమునకు 
గ "ణవ, భయరూజనత్వము. “అవూర్వం న స్వర్దసాధనం” అను 
ప్రతీతినిబట్టి [ప్రధానమైన యవూర్యమునకు గుణత్వము నీ 
మతమందు స్వీకరింపనందున మొదటిపతము సరిగాదు. 

(2) కార్యత్వవ్రతిత్యవ్య థానువవత్యా ఫలకల్పనయా! 
“కార్యశ క్యా లజ్జ నుజ్జానము ఫలసాధనత్వము న వేథీ.పదు. 
అనలా శబ్బమునలనం గలుగు కార్భత్వజ్ఞానము ఫలసాధన 
'త్వము లేకపోయినను గలుగు నన్నందునం గార్యకత్వ ప్రతీతి 
యువవన్న మగుచుండలా ఫలకల్పన కవకాళము లేదు. లౌకిక 
విధిస్థలమందు కార్యత్వ ప తీతి యిష్టసాధనతా జ్ఞానాధీనమైనను 
వేదస్థలమం దట్లు స్వీకరింపము. 



- వ గా య్ ఎ చపా అల ఎం 

అ 

పంచమ సృ్తబక ము. 681 

మూ. అన్య భేపాభ్యుపాయశకైవ ప్రథమం వేదాదవ 
గంతవ్యా ప్రమాణాంతరా భావాత్ . తతః 

కార్యతేత్యాను మానికో విధిః స్యాత్. న 
ఛాబ్దః. 

తా. లోకములో కార్యతాప్రతతి యె ట్లిష్టసాధనతా 
రూవలింగమువలనం గలుగునో వేదములోనుండు లిజువల్లం 

గూడ నళ్ల్లే యంగీకరించినచో కష్ట సాధనత్యే ప్రతీతి "మొదట: 

గలిగినపిదవ నీ హేతుజ్ఞానమువలన నానుమానికమగు కార్య 

త్వ, తీతిం గ లుగనిమ్లు. కార్య తాబోధ శాబ్దము గాకపోవలనీ 

వచ్చును. కార్యతగము లిజర్భ మే కాకపోవలని వచ్చును. 

మూ. ఆనుమానికం ఫలమస్తు, యత్క__ర్హవ్భం తడిష్టా 

భ్యుదయ ఇతి వ్యా ప్తేరిత్యపి న యుక్తం, సుఖే 

న న్యభిచారాత్ . అన్య కే సతీతిచేన్న.. దుఃఖా 

భావేన వ్యభిచా రాత్ . సలం వివోయీతి చేత్ . 

తదేవ కిము కం స్యాత్ . ఇష్టం సభావత బ్రతి 

చేత్తర్తి తత్ ఒన్యదనిష్టం స్యాత్ . తచ్చ క ర్త 

వ్యమితి వ్యాఘాతః. తత్సాధనమితి చేత్ . 

తత్సాధనల్వే సతీతి సాథ్యావిశిష్టం వి శపణం. 

స్వభావత్ నేదమిష్టం కర్తవ్యం చ తతొ 

నూనమిష్టసాధనమితి సాధనార్థ ఇతి చేన్న. 

స్వభావతో నేదమిష్టమిత్యసిద్దెః. అనన్ఫ(|ోద్దేశ 

వ్ర వృ తృకృతివ్యాప్యత్వాత్. . అన్న థా తద 

సిద్ధికి తతో వ్యాఘాతాదన్యత రాపాయ బతి. 
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తౌ, ఏది కృతిసాధ్యమో అది ఇష్టసాధన వును వా వ్ 

యున్నందున ననుమానముచేత నె ఫలసిద్ధి యని యాళంకింవ 
వలదు. సుఖ మిష్ట్రము గాని, బ్ర సాధనము గాదు. కష్ట సాధన 

ముగాని నుఖమందు కృతి వ్యావ్వత్వ మున్నందున వ్యఖిచా 
రము ప్రసక్తమగును. సుఖాన్యత్వము ేతుళరీరములో 
వ్ర వళ పెట్టి వ్యభిచారము వారించెద మనినచో దుఃఖనాళ 
ములనాడ చరమసపల మగుటవలన దీనియందు సుఖాన్యత్వ 
విశిష్టకృతి వ్యాపిత రూవహేాతు వున్నందున వ్యభిచారము 
దుఃఖనాశాంత ర్భావముచే తిరిగి ప్రృస్కకృమగును. సుఖము 
దుఃఖాభావము రెండును ఫలములు గాన ఫలాన్యత్వము 
హేతుకోటిలోం బ్ర, వేళ వెట్టి వూర్షమందుం జెప్పిన వ్యభి 
చారములు వారించెదనని యాళంకింవవలదు. 

ఫలమనంగా నేమి? ఇష్టమనినచో ఫలాన్యమనంగా ననిష్ట 
మని యనవలెను. అనిష్టము క_ర్పవ్యమని జెప్పున పుడు వ్యాఘా 
తము వచ్చును. శాన ఫలాన్యత్వని వెళ ముం జేయుటకు 
వీలులేదు. 

ఇష్టసాధనత్వవి శెషణము హేతుకోటిలోం బి, వెళ వెట్టి 
వ్యభిచారమును వారించినచో, సాధ్యముంగూడ నదియే గాన 
విశేషణము సాభ్యావిశిష్టము గావలనీవచ్చును. అనలా 
సాధ్యముచే నాధ్యమును సాధించిన ట్లగును. సాధ్యము 
సిద్ధింపనప్పుడు "వాతుళరీరములో  మజియొకదోషమును 
వారింపనపుడు సాధ్యవ్ర'వేళమును జేయుట సరిగాదు. 

“ఇత రేఛాథి నేఛావిషయత్వే సతి క_ర్తవ్యత్వాదిను 
“పాతువుచే నఫూర్వమందు ఫలసాధనత్వ మను మేయిం చెద 
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మనుట సరిగాదు. నీమతమం దదృష్టమే చరమఫల మగుటం 
చేసీ ఇత రెచ్చాథీ నెచ్చా విషయత్వ మస్తిద్ధము. ఆపూక్వము, 

“అనన్యోద్దేళ ప పృవృ త్త కృతివ్యా వ్యక్వాక్ ? ఆవూర్ష నున 
ఫలోచ్టేళముచే చ ద్రవ _ర్టించినం బురుషునియందు = “మవేతము 

కృతి వ్యాప్య మైనచో “నిత్యవిధి. శ్చ అహరహాష్ష ధ్యా 
ముపానీత యనునపుడు నిత్యాపూర్వమున్ను. శం “నకలంజిం 

భతయేి దనునప్రుడు నివేథాప్తూర్వమును కేకపోను గాన 
నవూర్వమే ఘలమనవ లెను. విశేషణానిస్ధ వచ్చును గాన స్ 

యనుమానముకూడ సరిగాదు. ఇష్టసాధనేత్వ మున్న చ్? నన 
న్యో ద్రేళ పు పవృ _త్పకృతివ్యా _ప్పతఏ ముండదు. ఒకటి ర యున్న 

వుడు రెండవది యుండదు. కాన విశేషణవి శేహ్యములు విరుడ 

ములు కాన ఫూ రాషనుమానము సరిగాదు. 
లు 

మూ. అస్తు నిత్యనివ మ థాపఫూర్వ యోరలాభ; కిం నచ్చి 

న్నమితిచేత్. కిం నఛిన్న ౦. యదా కామాధథికా 

"రేవీతదలాభ:ః. న హి మజ" కార్యం స్వర్షసాధన 

ముక్తం, నావీ స్వర్ష కామపదసమఖివ్యాహా రాన్య 

థానుపవత్యా తల్ల సబ్ధం, _బృాహుణతాషదివదధి 

కార్యనశ్రేదమాల్రే, కో ల వోపవశ్తే!. 

తా. అఫూర్వ్యమం దనోద్పదైైళ ప్రవృ_త్త కృతివ్యా_ప్తత్వ 

మంగీకరించినచో నిత్యాపూరష్షమును నిపే.థాపూర్వమును 

లేకపోవనలసీ వచ్చునని చెప్పియుందడిరి. ఆరెంటికిని లాభము 

లేనిచో నేమిబాధ వచ్చుననులు “స్వర్ణృకామో యజేతి అను 

నప్పుడుంగనాడ నపూరాషలాభ ములో వచ్చు బాధక మే యుం 

డును. కాన కామాధికార డ్రలమందువ లె, నిత్భనిశేధస్థల 
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ములయందుణనాడ నిత్యనివే.ధ రూవమగు నఫూర్వ మంగీక 
రింవవ లెను. 

“'యజేతి యనునవుడు కేవల లిజేస్వర్లసాభనత్షమును 
జెప్పునా? లెక స్వర్షకామవద సమభివ్యాహృతమైన లిజుస్వర్ష 
నాధనత్వమును జెవ్చునా ?! మొదటివతమున లౌకిక లిజనర్థ 
కము కావలసీవచ్చును. వెదమందుంగనాడ ననన్యో ద్దేళ్యక్ళతి 
వ్యాస్యత( రూపమగు కార్యత్వమునకు స్వర్ణ సాధనత్వముతో 
విరొధ ముండవలనీ వచ్చును. కాన మొదటిపశుము సరిగాదు, 

_  _ రెండవపత్షముననే సమయమున నెవనియందు శ్రావా 
ణు ముండునో వానిని సంబంధించిన 'కార్యబోధవ లె నెవనికి 
స్వర్ణ కామన యెప్ప్వుడుండునో యాస్వర్ష కామనకు సంబంధించిన 
కార్భబోధయే గలుగును గాని స్థరమైన యవఫూర్వలాభము 
కలుగకపోవలనీ వచ్చును. 

మూ. న చేదమునుమానం, యస్య యదిచ్భాతో య 
త్కర్తన్యం తత్త న్యెష్టసాధనమిత్. అన్యెచ్చయా 

స్వాభావికక _ర్హవ్యత్యాసిద్దేః తదిచ్చయైన తత్క_ 
_రృవ్యతాయాః సుఖేనానై కాంతికత్వాత్ . జౌ 
పాధికక_రృవ్య తాయా క్నేష్ట సాధనత్వమ ప్ర తీత్య 
(వ, ల్యేతుమళక్యత్యాత్ , 

తా. స్వర్లసాధకమైన యఫూర్వము శబ్బముచే లభింపక 
పోయినను చెవనికి దేనియొక్క_ యిచ వలన నెది క_ర్పవ్యమో, 
యట్టిక_ర్హవ్యము వాని కిస్టసాధనమను ననుమానముచే స్వర్ష 
సాధనమైన యఫూర్వము సిద్ధించు ననుమతముంగూ+*డ సరిగాదు. 
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వలన నితరమును గోచరించు నిచ్చచే క_క్హవ్షమైనచో శీ 

అనంగా _ ఫలేచ్చవలన సాధనమందు. క_ర్తవ్యత్వము సంభ 
వించదు, క_ర్పవ్యత్వ మనలా అనన్యోోద్దేళ్య వ్ర వృ త్త 

వ్యాప్యత్వరూపము. సాథనమందు ఇట్టి క_రృవ్యత్వ మే "లే 

పఊోవలనీ వచ్చును. 

దానియొక్క ఇచ్చావయు క్ష తత్క_ రృవ్వ్నతంమే 

హీాతువె నచో సఖే వేస్తు కస్సు వ్ వ. వ 
౦ సెత్రయు.క నుఖన్థం కవ్యరణికు 

మం దున్నది గాన నిష్టసాధనముగాని సుఖమందు వుఖి 

ఇచారము ప్రస క్షమగును. 

(GA ర 

మొదటిపక్షమున మజీయొకదోషముంూాడ సంభ 

వించును. ఇష్టసాధన తాజ్ఞానము లేనిది. కృతిసాధ్యతావ్రతతి: 

, ఖీ a ఇ జస ఫి జక 

గలుగదు గాన కర్పవ్యత్వము చె నిష్టసాధనత్వానుమాన మే 

సంభ వింపదు. 

మూ. కిమనయా విశేషచింతయా, ప్రతీయతే తావ 
స ణి St నేం 

చ ఇదద న్యదిచ్చతో క ర్హవ మను మానమి త్వ 

తావతలై వానుమానమితి చేత్. నన్వన్విత 

చ తే శ్వాన్యత్క__రృవ్యమన్వయా యోగ వం» త 

త్క_ధమభిధీయతాం తత ఏవ త త్చాధ నత్వసిద్ధి 

రితిచేత్ . ఏవం తర్హి ష్టసాధన లై కార్భసమవాయి 

క_ర్హన్భత భి థానాదనుమానానవ కాశక 
న 

చాన్నితాభిథా నెపి త త్చాధ నత్వసెద్ధిః
. అధికా 

ర్యవచే ృదమాల్రే, అాప్యన్యయ యోగ్యత పప లేః. 
— 
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తా. స్వాభావికత్వ జెపాధికత్స్వములయొక్క_ విచార 

ఇతో నేమి. అట్టివివత లేనప్పుడు కర్తవ్యతామాతత్ర, మె వివ 

శతము. శబ్దము చె వమజయొకదాని నిచ్భయించువానికి కర్ర 

వ్యతాబోధం గలుగును. కాన నిట్టిదె యనుమానమని చెప్పె 

దవా? అది సరిగాదు. ఇష్టసాధనత్వనము జ్ఞాతము కానప్పుడు 

క_ర్రవ్యతాబోధ కలుగుట శక్యము గాదు. అరయోకూగ్య మైన 

వాని కన్వయము సంభవింపదు. అన్యదిచ్చతొో ఒన్యత్క-_ర్రవ్య 

'మనునది వరస్పరాన్వయ యో గరములు గావు. కామ్య ఫిన్న 

మగు కామియొక్క. కార్భమందే కామ్య సాధనత్య మన్వయిం 

చును. కాని యిట్రిదానిచే నిష్టసాధనత్వ మె ట్లను మేయింపం 

బడును. 

కామ్య భిన్న కామి కార్యత్వరూవ హాతువు చే నదృష్ట 

మం దిష్టసాధ నత్వ మను మేయించెదమని యాళంకింవరాదు, 

ఇష్టసాధనత్వ సమానాధికరణ క_ర్తవ్యత శబ్దము చె బోధితమగు 

'నవ్వుడు ననుమానమున కవకాశ మే లేదు. 

“అన్యదిచ్చతో ఒన్యత్క__ర్రవర్టామనునది యన్వయ 

యోగ్యమైనను నిష్టసాధనత్వ  మనుమేయింస నవసరము 

చేదు. ్రాహణత్వమువలె నిష్టసాధనత్వముగూడ స్వర్ణ కామన 

'అధికారియం దవచ్చేదకమని చ్చెదము. అధికార్యవ 

చ్భేదకతచే నిష్టసాధన త్య్వాన్వ యోూపవ త్తి యగుచుండంగా 

ననుమానమునకే యవసరము లేదు. 

మూ. నచ కార్యత్వమపూ రే సంభవతి. తద్ధికతివ్యా 

పృకాచేక్. వీ వ్యాదిహేషన, సీదతాత్ . కృతి 
తీ ధ్ర వాన్టా బని సభ" ఏ లి 

ఫలత్వం చేత్. యాగసైషివ. తత_స్తనై రివాహ 



ఖో 

నిసర్లసుందరత్యాత్ . న త్వపూర్వస్య. తద్విపరీత 

తాత . _స్థనపానాదివదాపాధికీతి చేత్. సాకి 
యాగసై స్థవ, స్వర్షస్య సాధ్యత్వసిత్ట " యాగ 

నైవ సాధన కనాన యాత్ 

తా. వికల్బించి యవూరమందు కార్యము నిరాకకంపహః 

బడుచున్నది. కార్యత్వమన నేమి ? కృత వ్యాప్య తారూవమై 

నచో, కృతవా వర గృలిజనృ వనర వరన 

మునది. ఇట్లికా వాషిదులశే గాని అపవూవగత సిపెం 

డున వాని సద కృతిఫలత్న హదమేకచో 

యాగమునశే వచ్చును. యాగకృతివలన యాగ మే పుట్టును 

గాన యాగమునకే సంభవించును. కృత్యుద్దేళ్యత్వరూవ 

మెనచో ఫలమే కృత్యు ద్దేశ రము ఫలము సుఖము. దాకఖా 

భావమును కృత్యుద్దేళ్యత్వ్యము సుఖరూపమగు స్వర్షమునశే 

సంభవించును. అవూర్వము) సుఖరూపము, దుఃఖనివృ_త్రరూ 

వము గానందున దానియందు. గృత్య్యు దైళ్యత్వము సంభవిం 

వదు. _స్తనపాన మిష్టసాధన మైనందున నె పాధికకృల సాధ్యత్వ 

మెట్లో యళ్ల్లే యవూర్వమందుంగవాడ నుండలాడచా యని 

యనుటకు వీలులేదు. స్వర్దమునకు సాధ్యత్వము సిద్ధించినచా 

యాగ మేయిష్టసాధనము గాన దానికే యాపాధికకృతి సాధ్య 

త్వముగాని యవూర్వమునకు స్వీకరింపము. 

వూ. కాలవ్యవథానానైన్నత న్ని ర్భహతితి చేత్. 

యథా నిర్భహాత్కి శృతానురో ధేన తథా కల్ప 
తాం. వ్యాపార ద్వారా కథంచిక్సార్టిత్ - నతు 
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భిన్న కాల యోః వ్యాపార వ్యాపారిభావః. కార 

ణతషం చ వ్యాపానేణ యుజ్యలతే. అవ్యవథా 

నేన పూర్వ కాలనియమళ్ళ్చ తత్వం. అన్య ఛాతి 

వ్రసంగాదితి చేత్. న పూర్వభావనియమనా 

త్రస ఏ శారణత్వాత్ . కా ర్యానుగుణా వా_న్హర 

కార్యనై సవ వ్యాపార త్వాత్ . కృషిచికిత్స్చాదా 

బవాుంలంత థావ్యవవోరాత్ . లాతణికోసానితి 

చేత్. న. ముఖ్యార్థ తే విరోథాఫావాత్ 

తా. యాగమాళుతరనివాళి యగుటవలననుు స్వర్దము 

'కాలాంతరభావి యగుటవలనను స్వర్హమున కవ్యవహిత 

ఫూర్వభావి గానందున యాగమునకు స్వర్ష కారణత్న మెట్లు 

సంభ వించుననినచో. ళ్ళ. “జోతిప్టో మేన స్వర్ష కామో యచేతి 

“అను శ్రుతివలన యాగమునందు స్వర్ల కారణత్వము చెప్పుబడు 

చున్న ద్. కాన ఇట్టి కారణత్వము స్వర్ణమునకు యాగమునకు 

మధ్యగా స్వర్లపర్యంతేస్థాయియగు నౌక స్థిర మైన వ్యాపార 

'మంగీకరింపనిచో నువవన్నము గాదు గావున మధ్యగా నొక 
వ్యాపారమును గల్పించి కారణత్వ మువవన్నము చేనెదము. 

అవాంతరవ్యాపార మున్న చో యాగమునకు వ్యాపా 
'రితము సంభ వించును. అట్టి వ్యాపారము వకృతములో 

నేమియు గానరాదు. యాగము 'కార్యావ్యవహిత వూర్వ 

వృత్తి గానందున స్వర్ష కారణ మగునని యాళంకింవ 

వలదు. కారణత్వము కా ర్యావ్యవహ్త ఫూర్వవృ త్రిత్వ రావ 

మైనచో నీయాళంక కవ కాళ ముండును. శకార్యవూర్వవృ త్తి త్రి 
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త్గమునకే 'కారణత్వళరీరములోం బ్ర, వేశముగాని యవ్యావ 
హితత్భభాగమును బ్రి వెళ పెట్టుట "లేదు. 

వ్యాపార మనంగా జన్యము. జన్యజనకము గడా! కను 

కనే మాఘమాసములో? జెనినభూకర్ష ణము హాముతబుతు 

వ్రులోం గాబోవు సస్యములో. గారణ మెట్టనంగా పాకెజ 

వరంపరారాపమగు నవాంతర వాస్ట్రపారద్వాశరమున భూకర్షణ 

మెట్లు కారణమో యళ్లే దశథమూలికపాయమునకు థాతు 
సామ్యుడ్వారమందు గాబోవు జ్వర కాంతి రరూపకార్యజనక త్వ 

మెట్లో యమ్టే పప్రశకృతములోలనాడం గార్యానుగుణమగు 
'కార్యరూపమగు నవాంతర వ్యాపారము స్వీకరించి దానిని 

ద్యారముగా జేసి యాగమునకు సర కారణత్వ ముపపన్నము 
చేయందగును. 

కృషి చికిత్సాదులయందుం గార్యజనకత్వవ్యవహావము 

లాతుణికమని యాశంకింపరాదు. ముఖ్యార్థమునకు. బాధ 

యున్నపు డట్లు చెప్పవలెను. అట్టి బాధ లేనందున లాకుణిక 

మనుట యసంగతము. 

మూ. అస్తు తర్షి పుత్రేణ హతే బ్రహ్మణి చిరధ్వస్త 

స్యపితు _స్తమవాంతర వ్యాపారికృత్యక ర్త త్వం. 

తథా చ లోకయాక్ర్రావిప్లవ ఇతి చేత్. న. 

తా. చిరభ( స్తమైన వ్యవహిత మైనదాని కవాంతేరవ్యా 

పారద్య్వారమునం గారణత్వము. జెప్పినచోం బుత్రునిద్వాన 

మునం జిరభఏ_స్తమైన తండ్రి కిగనూడం గుమారునిచేం జేయు 

కార్యములలో? గ్రర్భృత్వము 'రావలసీవచ్చును. అట్టివవవో 
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రము లేనందున నిస్టమనుటకు వీలులేదు. కాన వ్యవహిత మైన 

చానికి6 గారణత్వము సంభవింవదని యాళంకింవవలదు. 

మూ. సత్యపి సుతే కదాచి_త్తదకరణాత్ .తస్తిన్న సత్యవి 
కదాచిత్. కరణాదనిర్యాహకతయా తస్య వ్యా 

పారతా్యాయో గాత్ . యం జనయతై్యైవ హి 

యం ప్ర తి యస్య ఫూర్వభావనిర్వాహః స ఏవ 

తం పలి తస్య వ్యాపార నాపరః. యథా అను 

భవస్య స్మరణం వృతి సంస్కాార:, తస్య హ్య్న్వ 

యవ్యతి రేకానువిథా నె సిద్ద తదన్య ఛానువ 

వతాా సంస్కా_రః కల్పర్ణతే, నత్వన్యథ్యా తభే 

వావీ. న చేదేవం, తవావీ బ్రిహభిదురశరవి 

మోకసమసమయహాతస్య, హంతృత్వం న 

స్యాత్. . స్యాచ్చ స్వని వెళానళ యానస్య తత్పితు 

రితి వలేనోళయం వేతి నిరస్తం. 

తా. యేదిలేనప్పుడు దేనికి గారణత్వము నిర్వహిం 
పదో దానికది వ్యాపారము. దండమునకు ఘట కారణత్వము 

ఛ్ మణాదికము లేనిచో నిర్వహింవనందున థ్ మణాదికము 

దండమునకు వ్యాపార మగును. ఇట్టివ్యాపారత్వము వుత్రుని 

యందు లేదు. ఏలనంగా వుత్రుశున్నను తండ్రి కొన్ని పనులు 
చేయకపోవచ్చును. పుత్రుండు "లేకపోయినను చేయవచ్చును, 

కాన బుత్రుడు తండ్రికి ద్యారమని చెప్పుటకు వీలు లేనందున 

పు త్రకృతవాననకర్త ఫ్రత్వోము చిరధ్యస్త మైనతం డి కిం జెవ్పవల 

సిన యవసరము లేదు. 
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దేనినిబుట్టించి  దెనినిగూర్చి దేనికి? బూక్వభావను నిన్న 
కాంచునో దాని కదియే వ్యాపారముగాని మజియొకటి గాదు 

యట్లనంగా ననుభ వమునకు స్మృరణనుగూర్చి సంస్కారము 

వ్యాపారము. అనుభవము సంస్కారమును బుట్టించి స్వః 

ఆలో. గారణము గాన సంసా ము వ్యాఎ పారము. ఆను 

'భ్ల వాన(యవ్షతిరేకములు తియందు సీదమెనవఛడు ౨ పానీ స్క ద్ధమైనప్పు ల టో 

స్కారరూపవ్యాపారములేనిచే యన్వయవ్యుతినే కములు నివ్వ 

కూంంవదు గాన సంస్కా_రకల్సన యొట్లో సశ్శెతములో దూడ 

నశ్లే వాషాపారకల్బన చేయవలెను గానో మ్తేయొకలాగున 

కాదు. అనగా కార్య కాలమం దున్న డానికే కారణత్వమను కు 

టకు వీలులేదు. కార్య కాలమం దున్న దానికే కారణత్వేము 

నీకుణనాడ సమృతము గాదు. అసె నచో శ్రూహ్హాబునిజంపు 

టకు బాణము విడిచి సమయమంటే చాణవిమోంకేము రం జేసిన 

వాయుకూడ మరణించెను. బావహూణుండు వీనిచేం బయో 
లి UU 

గింపంబడిన శరము చేం జనిపోయిసు. చాహణుండు చనిపోయిన 
(WJ 

సమయమున శరవివెరాకముం చేసినవాడు చెనందున వానిక్ 

వాననక ర _ర్హృృతష్షము శెకపోవలనసీ వచ్చును. చంకపినవానియి 

వద్ద ని ద్రైంచిన తండ్రికి వాంతృత్వము రానలసివచ్చును. కాన 

వ్యాపార దారము గార్భవూర్షవృ_త్త తి యగుదానికే కార 

ణత్వముగాని మణీయొకరీతిగాం. జెప్పయగూడదు కార్యత్వ 

మెట్లు లిజ్ ప వ్రవృత్తి త్రినిమి త్రము గాదో, కార్యత్వ మవూ వూర 

తము నీరెందునునూడ లిజ్ ప్రవృ_త్తీనిమి త్తములు గావు. 

మూ, అస్తు తర్హి కియాథర్మ వవ శార్యత్వం విధిః, 

సరో హి కర్తవ్యమేతదితి ప్ర త్యేత్సి తతః 
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కు ర్యామితి సంకల్ప ప్రవర్త తేలి చేతి. న, 

క_ర్హవంమయేతి, కృత్యధ్యవసాయారధ్థ్ వా 

స్యాత్ , క_ర్హవ్భం మయేతుషుచికార్ధ్' నా 

స్యాత్ ? తత్ర ప్రథమః. సంకల్పాన్ను భిద్యతే, 

వ్యవహిత కార్యసంక లో ఘా క_ర్తవా వైవా యెతి, 

సన్నిహిత కార్యసంకల్ప స్తు కురావ్హిమిటి. సచన 

లిజర్థః సత్తామాల్రేణ ప్రవ రనాదిత్యు క్షం. 

త దెతత్క__రృవ్యుతాయాం జా తాయూూం చువర్హ 

లేతి వస్తుస్థిత్" భాంతైర్ణాతాయామితి గృ 

ఫ్ తం 

- స 3 న లో 
తా, క్రియాధర్మమగు కార్యత్వే ము విథిపృత్యయ 

మునకర్థము వ్ర నిమునుజుడు నాచే నిది చెయందగినదనెడు 

జ్ఞానానంతరనున (కర్తవ్య మేతన్మ యా, నిది నా-చేం చేయందగి 

నది యని సంకల్పించి ప్రవక్సించును గానం గ యాధర్శమగు 

కార్యత్వ మే విధిపృత్యయమున కర్ణమని యా శో ంకింపరాదు. 

“కర్తవ్యం మయా” అనునది. వ యత్న జన కేచ్బాథాప 

మైనచో నది సంకల్పముకం కు ఖిన్నము కాదు. ఆసంకల్పము 

వ్యవపాత కార్యసంక ల్పము, సన్ని హిత కార్వసంక ల్పవుని రెండు 

విధములు, మొదటిసంకల్పము 'క_ర్హవోన్టిమయా” అనునది, 

"రెండవది కుర్యామనునది. -ఈ రండునుంగనాడ విధ్యర్థములు 

గావు, సంకల్ప మజ్జాయమాన మై సృయత్న మునుగూర్చి కార 

ణము. సంకల్పము బుట్టిన వెంటనే చయత్నముం గలుగును, 

ఇట్లుండగా ఛాత్రులు సంక ల్చ్పజ్ఞానము. గలిగినవీదపం ద్రవ 



_ర్టిం చెదనని నమ్ముదురు. కానని చా రూపమగు సంకి లము 
నిధిప్ప త్యయార్థము గాదు, 

తా, క్ర _ర్షవ్యం మయా అనునది యాచితాః- 
పి 

మైనచోం శ్రీయాధర్మ మైన నౌచిత్య మన నేమి? ప్రాగ భావమా, 
"లేక క్రి యయుండంలాూ కృతిసాధ్యత్వరూపమా! క రనుగవామా 

న. 

| కు ( వ 2 జ వ ఇర యు కారకత్వరూవమా ? బ్రాగభావరూపమైన క్రీయాభధివ్మ 

మనిస్థస్థలమందుంనాడ నున్నందున ననిష్టనాధనమువలన నివ 

_కించక పోవును. కృతిసాధ్యత్య రూవపమైనచో యత్న సాధ్య 
0 న ఇ” లి అ డ్ SU pn మైన దుఃఖమందుణగూాడం బ్రవ_క్రింవవలనివచ్చును. తయ 

వతుము ఇష్ట్రసాధనత్వనిరాస చెం జెవ్చణడును. 

మూ. అస్తు తర్షి కరణధర & న. కరణం హీ శబ్ద; 
అయి ంె చారీ . యు 

తద్ధర్మొ భావనా వా స్యాత్. తదర్థో భావనాది 

ర్యా. తేధర ఇష్టసాధన తా వా?న ప్ర థమః. 

తా. శబ్దము కరణము దానియందుండు ధర్మమే 
విధ్యర్థమని యనుటకు వీలులేదు. ఆధర్మము, శాబ్షఖు వనా 

రూపమా, లేక యార్టీభావననారూపమా, లేక ఇష్టసాధనతా 
రూపమూ? శాబ్టభావనారూసమనుటకు వీలులేదు. 
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శో. అసతౌ౦ద వవ కేళ్ళ నాభిధాపి గరీయసీ, ద్ర ల కా 
బాధకస్య సమానత్వాత్సరిశేషోవి దుర్గ భః. ౧౩ 

తా. శబ్దధర్మ మగు నభిధ యుండుటలో వమాణము 
"లేనందున నభిధయే లేదు. ఉన్నను నభిథాళ బ్రముే, నఖిథా 
జ్ఞాన మున్నప్పుడ్కు (ప్రవృత్తి త్లిలేనందున "భి ధారూవ శబ్ద 
ధర ము, '(లిజర్ణతయ్యా, నగరయనస్ఫీ” ఉచితము గాదు. తర 

మైన కార్య'తా(దికము లిజర్ణమనినచో 'బాధయున్నందునం 
బర శేషము చే నఖీవావ్యాపార మే లిజర్థమని చెప్పుట సరిగాదు, 
ఇతర మెనని లిజర్థ మైనప్పు డున్న చాధకము భాననయున్న పడు 

నాడ సమానము గాన భావన విధ్యర్థమనుట యుచితమని 
(జే 

యరము. 
థి 

మూ. సంగతి వ వతిసంథానాధి కాయాం తస్యాం వ్ర 

మాణఫావాక్. అన్యసమ వేత స్యా వూర 
వదన్య వ్యాపార ల్వేనావ్యువ ప ల్తేః. విషయత యా 

పీ చ స్వవ్యాపారం ప్రతి లింగవద్దేతుభా వా 

విరోథాత్ . అధిక ల్వెవి తతో వ ప్రవృత్తే తే, బా 

లానాం తదభఖావేవీ తద్యావాత్ =. న ' స రేణ 

తచ్య్రావిణామవ్య వ్రవృ త్తేః. 

తా. శబ్దము వా క్యార్థబుద్ధిలో గరణమగుటవలన 

దానికి వ్యాపారముండుట యావళ్ స్థిరము. అట్టివ్యావార మధి 

ధయే యగును. కబ్బవ్యాపారముగా నభిధ నంగీకరిం చెదమని 
యాశథోంకింపవలదు. సంగతి స స్మృతి యెపదమున  కవాంతర 

చ్యాపారమోా,. ఆస్యృతిలో విషయమైన యాను ఫూర్వితోం 



పంచమ సబక ము. గ్ర్ల్తే ట్ 

సాడిన పదసముదాయమే పదార్థృస్త స్మృతిని: నలుగంటే 

వా క్యార్ధబ్ ధలో6 గరణముగును. న సంగతిస స్మ ఆశిం నళ (ae Un 

విలత.ణమెన యభఫిధయుండుటలోం 4 బ్రమాణము నే 

సంగతిస స్మృతి యాత్ర యం దుంశుటవలన శబ్ద మానా 

శ్ వుం దుండుటవలన భిన్న చేశము లయందుండు సర౫తెస తి ళ్ 

Wa 

శబ్దముల శకెటుల వ్యాపారవ్యాపారి భావ ముండును? ఇని 

యాళంకింపవలదు. యాగము శ్రీ యారూవము, ఆపూ 

మాత్మయం దుండును. కాన మీమతమందు భిన్న దేశ మం 
దుండు నపఫూర్వమునకు యాగవ్యాపారత్వ మెట్లో యే 
సంగతిస్మ ఎతీలనాడ శ బ్బవ్యాపారము కావచ్చును. 

వ్యాపారివలనం బుట్టినదే వ్యాపార మగును. సంగకి 

గృవారాపమగువ్యాపారము శబ్దరూపమగు వ్యాపాకివలనః 

బుట్టనందున నది వ్యాపారము దు. కాన శబ్దమువల ఎన 

బుక్చైడునఖిధ యే శబ బ్ల వ్యాపారముగా స్వీకరిం చెదమని యాకశోం 

కింపవలదు. లింగవరామర్శలో విషయ మెన లింగ మెటుల 

మూాతువో యటులే సంగతిస స్థృతిలో విషయ మైనపదము 5 

“నాడ స స్మృతి హేతువు గావచ్చును. సంగతిస స్మి నరా స్య 

మగుటవలన నిదియే వదమునకు వ్యాపారముగాని వవజన్వ 

మైన యభఖిధ యుండుటలోం బ్రమాణము లేదు. స్మ తలో 

విషయమునకు కారణత్వము మూామతమునందు "లేకపో 

నను వరవముతముచేం జెప్ప బడినది, 

ఒక వెళ కబ్బవ్యావారము గ నంగీకరింపంబడిన యి 

లిజర్థమైనను నది పవ వువృల్తె త్సీజనకము గాదు. అభిథాజ్ఞానము 
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రబ్బువలన లేకపోయినను చాలురకుం బవ్ఫ త్తం గలుగ్సు 
చున్నది. అభిధనుబోగ్సి్వ్య్యా నభిఛాళ బ్దమును రును వూరికి బ్రవృత్తిం గ లుగుట "లేదు, కాన నభిధ శ బ్బ వ్యాపారమనియు లజ్ఞున కర్ణమనియు చివ్వు టుదితము గాదు. 

మూం.న చ విలు ణై వ స్తా వివో విషయః.త దై (లతుణ్యం 
కేం ప్రతీత్రిశ్చక్టా అర్ధవి శేషోవి స్యాత్, 

ప్రం ప్రతి చేత్ అభిధాసమ వేతం తదిత కుతః? తత్స్వన్ని భ్బ్వత్రి ఇత్. న అనియ మాత్ అన్యస్య సర్వస్య నిషేధాదితి చేత్. న. 
త్వేని చే ధన్య తుల్యత్యాత్ . 

పెధస్య చ అళక్యత్యాత్ . ఫ్ బెక 
వేద్య త చ ఆన్యశ్ష క్క నం 

తత్సన్ని ధిని 

చెప్పెదము., అట్టి విలక్షుణ 
ww యాళంకింవరాదు. విషయ వై లతే, 

ణ్యములెనిటే త్రకికివై లక్ష్య ముపపన్నము గాదు. అభిథా 
పదబోధ్య మైన యఖిధ్ధ వేలు. ఆఖ్యా కంతరబోధ్యమగు ఆభిధ పెటు. లిజుబో్య్య మైన యభిధ వేజని యనవలనీ వచ్చును. అభి శాసామాన్య ము పృవ రకము గానందున 
దేనియొక్క- క్ల నమువలన్ల బ్రవృ త్తిం గలుగసుచున్న దో దాని 
యందుం బ్రవృ త్రిచ చైలక్షణ్య మను మేయిం చెద మనినచోం 
'బ్రైవర్తకజ్ఞూనవిషయన్వ్వై యభిధయందు వై లతణ్యము చేని 

వ్ర తీతియే ప,వ_ర్హకవ్వని 
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వలన వచ్చినది? సన్నిహిత మగుటవలన నిభ యందు 

వై లతుణ్యము. ఇట్టివిలకుణమైన యభిధయే ప్రవర్తకమని 

చెప్పరాదు. బ్ 'ద్ధసన్ని థి యభీిధయందువ లె, థాత్వర్థమందు, 

బ్రహ్ట సాధ నత్న్వమందుంగనూడ నున్నందున నియమము లేదుగాన 

నిట్టివె లత.ణ్యము సరిగాదు, 

ఇతరమైన కార్యత్వాదికమునకు విధ్యగ్థృత్వము నిమే 

ధించుటవలనం  బరిశేషన్యాయముచే నఖిధయే విధ్యర్థమని 
చెప్పుటకు వీలులేదు. ఇతరమైన విధ్యర్థములకు ప్రవృత్తి 

హీతుత్షనిపేధ మెట్లో దీనికిగాడం దుల్యమే గాన నిది 

విధ్య్భర్థమని చెప్పుటకు వీలుచేదు. విధివాక్వసన్నిధి నిమెధ 

మభఖిధయం టబెట్లు చేయుటకు వీలు లేదో థాత్వర్థాదిక మందు: 

గూడ నక్లేచేయుటకు వీలులేదు. విధివాచ్యు మఖిధ యనినచో 

దానియందు శ_క్షిగృహాము దుర్గ భము. వమాణాంతరముచే 

నభిథ సిద్ధింపనందునః దచుపస్థ్రితి లేనందున దానియందు శక్తి 

గృహము దుర్లభము. 

CD (oh 
Cy 

fo మూ. ప్రవృ _త్యన్య థానుపప శ్రిసీద్ధి వ్యుత్చ 

వార్తం. న పొ పృనృ_క్తి హేతుః ఫ్రై 

ప్రవర్తతే, ఇష్టసాధనతా తు స్యాత్. 3 

కం మయా క్రియమాణమేతన్మమ సమోాహిొ 

సాధయిష్యుతీతి ప్రతిసంధ శై 

కు రాగ్టిదితి, తతః కరోతీతి సర్వానుభ వసిద్ధం. 

తదయం వ్యుత్పిత్నుః యదజ్జానాత్. ప్రయత్న 

జననీమిచ్భామవా_ప్తవాక్ తడాన మేవ లీజ్ 
ఎర 

ర్ల జ్ 
Se కో 

వఛావిణ$ ప వృ తికారణమనుమిన్ొ క్ త తశ్చ 

న... 
గ | 

0 

(EIN Gh 03 ల @9 
జూ 
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ర రృవ్యు తే కార్వసమవాయినీ ఇషసాధనతాలిజర్ల 
లాను థి లు (యె 

ఫత్యవ థార యతి. 

జ (లీ 
చున్నందునన్ను. అది లేనపుడు 

అడు న్యా అ అగ లి | పోనుటంబట్టియు బృ వృత్యన్య థాను ప్రవ త్తిచే సీద్ధమగుద ని 
యంటే శక్రిగృహము సంభవించునని చెప్పు టుచితము గాదు. 

సామాన్యముగా బ్రవృత్తిపాతు వొకటియనెడుజ్ఞానము 
జర a జ స్ో ళో వ్రావ_కృకము గాదు. ఇష్టసాధనత్వ మె విధ్యర్థము. ప్రతిమను 
జుండు నే జేయంబోవుకార్యము. నాకు నిష్టమును సాధించు 
ననెడు జ్లానముంగ లవాం డగును. పిదప నాయిష్ట్రనసాధనము 

నిష సయించును పీమ్మటం 'చేయుననెడిసంగతి సర్వానుభ వ 

సిద్ధము. వ్యుత్పత్తిని గోరు బాలుడు దేనియొక్క_జ్ఞానమువలనం 
బ్రయత్న జనకమైన యిచ్భగలవాం డగునో యట్టి దానియొక్క 
జ్ఞానమే పీజ్ వాక్యమును _ వినినవానియొక్క ప్రవృత్తిలోం 
గారణమని యనుమేయించును. పిదప కృతిసాధ్య మైనదాని 

యందుండు నిష్టృసాధనతయె లిజర్థముని నిశ్చయించును. 

(౬ 

మూ. నచ వాచ్య మేనం చేత్. వరం క_ర్తవ్యృలెవాస్తు, 

అవశ్యాభ్యువగ మనీయ త్వాత్ , కృతమిస్టసాధన 

తయతి యథా హి నెష్టసాధనతామా త్రం 
వతిత్య ప్రవర్తతే, అసా భ్యేషు వ్యభి చారాత్ . 

తఖ్రా వృయత్నవిషయస్వరూవమవి య లెత్యు న 
పృవరత వవ. కింతు ప్రయత్న విషయసమ 
వాయినీ మిష్టసాధనతామధిగమ్య అధికారీ 
వన్నర్తతే పత్టనుభ వః. 
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తా. కృతి సాధ్యమందుండెడు. నిష్వసాధనత  విధ్యర్త 
॥ | టు లిథ 

మనుటకంళు  కృతిసాధ్యతయే విధ్యర్థమనినచో  లాఘవ 
ముండును గానం గర్రవ్యతయే విధ్యర్థము. ఇష్టసాధనముగా 
నాచే నిది చేయయబటడెననెడి యనుభవమున్నది గానం గృతి 

సాధ్యత్వ మె విధ్యర్భమని యాళంకింపరాదు. ప్రయత్న 

సాధ్యముగాని రాజదా రాదులయందుం 7వల మిష్టసాధనతా 

జ్ఞానమున్నను నెట్లు ప్రయత్నముం గలుగుటలేవో యల్లే 
జో లల ఎ ఇ Rn 

యిస్ట్రసాభనత్వ ప తీతి లెనప్పుడు కవల వయత్ననాధ్యతా 

జానమున్నను బవృ తిం గలుగుట లేదు. కానం బ యత్న 
(Aa (J) ఈ--౨ వో . 

సాధ్యమందుండి యిష్టసాధనతను డెళసి కొన్ని సమయమంటే 

యధి కారి వవ_క్రించుచున్నాండను ననుభ వమునుబట్ట ప్రయ 

త్న సాధ్య మెన దానియందుండి యిష్టసాధనతయ _ విధ్యస్థమని 

చెప్పవ లెను. 

మూ. తత్ర విషయో థాతునా భావనా అఖ్యాతే 

మాత్రేణ శేషం తు తదిగేషేణ లిజా ఇత్యేవ 

మిష్టాభ్యు పాయ తాయామధి గ తాయామన య 

బలాత్ తద్విషయ న్యేష్టసాధనత్వావగతిరితి కర్త 

వ్య_లె కార్థసమవాయి నీష్టాభ్యు పాయతా విజ? 

వవృత్రినిమి_తృమిత్యు కం. 

తా. ఛాతునవుచే యాగరూవనిషయము చెప్పబడును. 

ఆఖ్యాతాంళ చే భావన చెవ్పంబడును. లీజ్వాషంశ ముచే నిష్ట 

సాధనత్వము వెవ్చంబడును. -ఈరితిగా నిష్టసాధనత్వాదుల 

యొక్క ప్రతీతి కలిగినపిదపం ట్రై కృతి ప్రత్యయ సమభివ్యా 

వోారమువలనం గృతివిషయమం దిషస్టసాధనతా ప్రతిక్ కలు 
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గును. ఇదియే ప్రవృత్తిలో: గారణము. కానం బ్రవృశ్తి 

జనకజ్ఞానవిషయ మైనం గరవ్యతా సమానాధికరణమగు నిష్ట 

సాధనతయే విధ్యర్థము. 

మూ. కరణన్యేష్టసాధనతాభి థానె బ్యోతిష్టో మే నేతి 

తృతీయయా న భవితవ్యమపి తు దేశ్వుమవై 

య్యాకరణస్యావధీరణియ మేవ,తత్సంఖ్యాఖి దా 

నం హొ తదభిభానమాఖ్యా తేన. న చ తత్స) 

కృతే. న చ యాగేషస్టసాధన తాఒఖి థానం లిక” 

కిం త్వన్వయబలా త్తల్లా భ ఇ్రత్యు_క్టం. 

తా. ఇషప్టసాధనత్వము లిజర్ధ మైనచో “జోోతిస్టో మేన 

య వేతి అనెడు శ్రుతియందు యాగమందుండు కరణత్వము 

లిజ్జు చేం జెప్పంబడినచోం గరణత్వమును బోధించెడు తృతీయ 

"లేకపోవలసీవచ్చును. కాన లిజ్ఞాఖ్యాత చే యాగ మందుండెడు 

సంఖ్యయే యభిహితమని చెప్పవలెను. ప్రకృత మున యాగ 

మందుం డెడుసంఖ్య చెవ్చంబడుట లేదు. క_రయందుం జెడు సం 

ఖ్సయే చెప్పబడుచున్నది. కాన గ_ర్హృలకారమని చెప్ప 

వలెను ఇష్టసాధనత్వము లిజ్హు చే నభిహితమైనను యాగ రూప 

కరణ మభిహితము కానందున తృతీయ యుపపన్నము గా 

వచ్చును. విధి పృతయముచే నిష్టసాధనత్వ మభిహీతే మైన 

వుడు తృతీయార్థమునకు వివతయే లేదు. విధి వ్రత్య్యయముచే 

యాగ మధిహితము కాకపోయినను ననగయబలమునలన 

దానిలాభము గలుగును. ళ | 

మూ,.. యత్తు సిద్ధోపదేశాదపి ప తీయలే ఇష్టసాధనతా, 
స నో 3 

న చాతః సంకల్పాత్త పవృ త్తీర_నృతి 'దెళ్యం 



పంచమ స్తబక ము, 

తత్ర సముక్కటఫలాఖిలాపస్య  సమరస్య 
త త్బాధనతావగ మేపి వవృత్తిరితి కః వ 

తా. “యాగ? స్వర్షసాధనంొ అనెడు సీద్దవదములకే 
నిష్టసైధనళ నశ తాొజ్ఞానముం గలిగిన నాస్థలమందు సంకల్పేరూపమగు 

పవృ త్తి గలుగనందున నది విధి కాదు. 
రా | వ, వ ఇ నం అలో నాం 

వరా, అత్రాభిీధీయతే. అసు వ్రయత్నవిషయసమవఐ 

యినీషస్టసాధనతా పవృ త్సిహేతు,, తథాపి నా న. 

సౌ విధ్యర్థః, సంచేవోత్. సా హి కిం సామా 

దేవ లిజా అవగమ్యతే _స్పనపానాణడా అను 
మానాదివ బాలేన, కిం వా తత్చ్రతిపాదితాత్. 

కుతశ్చిద ర్థాదనుమాయ లే, చేష్టావిశేహినుమి 

తాదివ అభిప్రాయవిశేషాత్.. సమయా భి నేతి 
లో 

సందిహ్యతె. ఏవం చ సతి సొ నాభిధీయతే 

వ్రల్యేవ నిర్ణయః. 

తా. ప్ర యత్న విషయసమ ేతమగు నిష్టసాధ నత్వము. 

వువృ_త్తివాతువై నప్పటిక్ నది విధ్యర్థము గాదు. ఇట్టి యిష్ట 
జాలి 

సోధనత  స్తనపానమందు చాలునిచే సామెత్తుగా నుమే 

యించినటుల విధినలన సావాత్తుగాం చెలియంబడునా ? చేష్టా 

విశేషమువలన నఫిస్రాయవి "సే మను మేయించినటుల విధిబోధి 

తమైన యాప్పాభిప్రాయము చే నిష్టసాధనత వరంవచే ననుమే 

యింవంబ డుంునా సని సం శేతాభిజ్ఞాలచే సంచేహింపలుడును. 
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కాన నాహ్తాభిప్రాయముచే నిష్టసాధనత యనుమేయింపం బడు 

'నుగాని విధి కర్ణముగాదని సిద్ధాంతము. 

శో. సూతుతాదనుమానాచ్చ మధ్యమాదె వియోగ తః, 

అన్యత్ర క్ల ప్పసామర్థ్యాత్ నిషేధానువవ త్తితః. ౧౪౮ 
TaD 

తా. విధ్యర్థ మిష్టసాధన తాను మాపక హాతు వగుట 

'వలనను, నర్ధవాదవలన నిష్టసాధ న తాబోధ కలిగినపిదస విధిని 

యను మేయించుటవలనను మధ్య మెోా_త్తమ పురుషలిజ్జులకు 

'నిష్టసాధనతావి యో గమువలనను నిపేధబోధక విధులయం 

దిష్టసాధనత్వనిషేధ మనుపపన్న మగుటవలనను నిష్ట్రసాభన 

తము విధ్యర్థము గాదని భావము. 

మూ. తథాహీ. అగ్ని కామో దారుణే మధ్నియాదితి 

శృత్వా కుత బత్యు శే వకారో వదంతి యతః 

తన్మంధనాత్ . అగ్నిరస్య సిధ్యతీతి. తరతి బ్రహ్మ 

హత్యాం యో అశ్వమే భేన యజతే ఇత్యాదా 
d 

విష్టాభ్యుపాయతాయా మే వావగతాయామను 

మిమతే ఆాంత్రి కాం యదళ్యుమే ధేన యచేత 

మృత్యు బహ్మహత్యాతరణ కామ ప్రత్యాది విధిం. 

నిందయా।;చ నిషేధం తద్యథా “అంధంతమః 
అల గ 4 092 వశీ 
వవిళంతి వే చాత్మహనో జనాః ఇత్యత్ 

నాలత్మనం హన్య్యాదితి. 

తా. అగ్నిం. =. మధ్నీయాత్ . అనువిధివలన విధ్యర్థ 

మును చెలిసికొని యగ్ని రూ వేస్టసాధనత్య మను మేయింపం 



పంచమ స్హ్తబకము. 653. 

బడుచున్నది. విధ్యర్థ మిస్టసాధనత్వ మైనచో స్వసాధనలో 

స్వమ్గు ఫీాతువు కావలనీవచ్చును. కాన నిస్టసాధనత్యము 

నిధ్యర్దము గాదు: ఇష్టసాధనత్వానుమాపక హేతువ విధ్య 

ర్లము. “గ్రరతి, ..యజతే” అనెడు నర్ధవాద వాక్యము చె నిష 
+ _ 

డి 

సాధనత్వోము శైవియంబడినపిదప “యదశ(మేఢేన యచేత” 

అను విధివాకస్థి మనుమేయించుటవలనను “ఆకత్తానం నహ 

న్యాత్ ౫ అనెడు నిపేధస్థలమం దిష్టసాధనత్వ మనుపవన్న 

మైనందున నిస్ట్రసాధనత్వేము విథి కర్ణమని చెప్పుటకు వీలులెదు. 
గై కాలాల. 

మూ. కుర్య్యాః కు ర్యామిత్యత్ర్, విధివిపీ తై వ 
లిజ్ నె 

స్టాభ్యుపాయ తామాహ. కింతు వ_క్షృసంకల్చం. 

న హీప్రాభ్యుపాయో మమాయమితి కుర్వా 

మితి వదాళ్థః; కింతు తత్చ్రతిప త్రేరనంతరంయో 

ఒస్య సంకల్ప;ః. కురా్యామితి, స ఏవ. సర్వత్ర, 

చాన్టత్ర వ క్తురేవేచ్భాఖిథీయలె ఫిజేత్యవ 

తా, మధ్యమాద_ వియోగతః అనుకారిక కర్ణము. 

“కు-ర్యాః--- కురాం” అను లిజ్జుల కిష్టసాధనళ్వే మర్భము. 

దు, మేమనంగా!ా న_క్షయుక్కసంకెల్ప మె యర్థము. 

నాకిదిష్టసాధన మనునది విధ్యర్థము గాదు. మధ్య రా త్తమ 

Ey) 

మున్నందున _ నిష్టసాధనలె" ప్ర 
సత్యనంతర మందు గలుగు 

సంక ల్పమే మధ్య్బమో 
శ్రమ పురుషలిబ్ఞుల కర్ణము. 
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మూ. తథావ్యూజ్ఞ అభ్వెషణా అనుజ్ఞ సంప్రశ్న 

పారనా ఆశంసనాలిజీ నాన్యత్ చకా స్తీ, 
థి ల్ 
యాం వక్తురిచామననువిథాన_ స్తత భాద్చి భతి, 
సా ఆజ్ఞా యా తు శ్రొతుః పూజాసమ్థానవ్యం 

జిక్సాసా అ భ్యామణా. వారణా భావవ్యం కా. 

అనుజ్ఞా, అఫిథాన వ, యోజనా, సంప్రళ్న్న్క 

లా భేఖభా, ప్రార్థనా, శుభాళంసనమాళీరితి. 

“తా. మూండవపాదమున కర్ణము. ఇతరమైన యన్ని విధు 

'లకు వ_క్షయొక్క. యభిప్రాయ మే యర్థము గాని మణ్యుకటి 

గాదు. విధు లనేకవిధములు. ఆజ్ఞా రూ పార్థమందు విహితమగు 

“విధి. ఆజ్ఞ యనం౭గా, వ_క్రయొక్క.. యయిచ్చ ననుసరింపక 

నాఖరు తోభించి భయవడునో యట్టియిచ్చయే యాజ్ఞ యనం 
"బడును. (2) అద్యేషణావిధి, శోతయొుక్క_ వూజాసన్హానము 
లను నూచనచేయు నభిప్తాయమధ్యేపణ. నివారించక పోవు 

'ఓలో నూచకమైన యభిప్రాయము. అనుజ్ఞ యనంబడును. 

తిరుగా ఉత్తరము చెప్పుటలో. బ్ర, యాజక మైన సంకల్పము. 
లా భేచ్చా ప్రార్థనా రూపము, శుభమును జెవ్పునది. యాశిర్లిజ్ 

మై నుదహరించిన విభులవలన సంకల్పమే చెప్పబడును 

గాని మణ్యొకటి గాదు. 

మూ. న చ విధివికల్చేషు నిషేధ ఉపవద్యతే. తథా 
పూ యదా అధిఛావిధిః. తదాన హన్వాత్. 

హననభావనానాభిధీయతే ఇతి వాక్యార్థ్రా వ్యా 

ఫఘాతాన్నిర స్వః యదా కాలత్రయావరా 

మృషా భావనా తదా నేతి సంబం భేఒత్యంతా 



అల పంచమ సబ కము. ర్ధ్ర్ 

భావో మిథ్యా యదా కార్యం, తదా న 
హన్యాత్ . న హననం కార్యమిత్యనుభ వవిరుద్ధం 

(1 ఠి క్రియత ఏవ యతః, 

తా. 'నిషేథానుపప త్తితగ అను నాలుగవపాదార్లము 
యొక్క విమర్శ చేయంబడును. 'నహన్యాత్ ' అను నివే నస్టల 
మందు, అభిధగాని, కార్యము గా. విధ్యర్థమైనచో నిజేధ 
మనుపపన్న మగును. 

అభిధ యే విధ్యర్థమైనవో “హననభావనా నాభిధీయ శే” 
అను వా క్యార్ధబోధ యుండును, 'హన్యాత్ * అనువదము 
పహానన ఖావనాఖి ఛాయకము, గాన హననఫావనయందు హన్నా 

_త్సీను వదాఖిహితత్వ ముండును గాని చానియొక్కనిషేధ 
మనువవన్నము. 

కాలత్ర యసంబంధమును స్పృసించనిఫావనయే విధ్యర్థ 
మని దానితో నజర్థాత్యంతాభావమున  కన్యయముం జేసీ 

నచో నొకానొెకప్పుడు హననభావన యుండుటవలన నణర్థ 

మున కత్యంతాభావత్వ మనుపవన్నము. కాన భావన విధ్యర్థ 
మనుటకు వీలులేదు. 

కార్యము విధ్యర్థమనినచో “హననం న శార్యంి అను 
బోధ గలుగును 'కార్యత్వ మనంగాం గృతిసాధ్యత్వమా, "లెక 

కృత్యు దైళ స్రత్వోమా 1 హననమందు భయముండుటవలన నిమే. 

ధము బాధితమగును. 

చూ. న హననేన కార్యం, హానన కారణకం కార్యం 

నా_స్తీత్యర్థ ఇత్యపి నా స్తీ. దుఃఖనివృ క్తి సుఖా 

ప్ర్యోరన్యతరస్య త త్ర సద్భావాత్ . హననకరణ 
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కమద్భృృష్టం నా _స్రత్యర్థ ఇతి తు నిశాతంకం 
దృష్టాన్థినం వవ్నర్తయుదే వతి సాధు కాస్త్రార్థః. 
అవాననెనావూర్వం భావయేదితి త్వళక్యం. 
కారణస్యానాది త్వేన కార్యస్వావీ తథాభావ 
వ్రనంగాత్. భావనాయాశ్స్ తదవిషయ 
త్యాత్. అహనననంక ల్పేనేతి రహావజ్జీనమవి 
చ్చిన్న తత్సంకల్పః స్యాత్. సకృత్. కృతే (వ వా 
నివృ త్తిః. పశ్చాద్ధన్యా దేవ విరోథాత్ . సంపా 
దితో వ్యా నేన నియోగార్థః, 

తా. “నహన్యాతీ * అనుదానికి పహాననకారణక మైన 
కార్యము లేదు. అనెడునర్థము వెప్పినచో, కార్యము, దుఖ 
నివృ_త్తిగాన్సి సుఖావ్వాప్పిగాని వీనిలో నేదోయొకటి వహానన 
కార్య ముండును గాన నివేథాన్వయ మనువవన్నము. 

హననకరణకమెన యదృష్టము లేదనునర్థను వెప్పిన చో 
ధర్మము సుకృతరూవము. పావరూవముంగూడం గావచ్చును, 
మొదటిదానిశే నిషేధ మెనచో ధర్మము బుట్టక పోయినను 
పాపముండుటలో. బ్రమాణము లేనందున, దృష్టార్థము నుచ్చే 
శించి హననమందుం బ్రవ_ర్హించును. వావరూపక్షుగు నదృష్టము 
నశే నిపేధమైనచో మజీయుం బ్రవ_ర్తింవవలనీవచ్చును. = 

థాత్వర్థమునకు నఖర్థమం దన్నయము చేసీ 'అహాన నేనా 
పూర్వం భావయేత్ * అని చెప్పుటకూడ సరిగాదు. అహానన 
మనంగా హనన ప్రాగభావము. అది యనాదిగాన నపూర్వ ea 
గాడ్ ననాది కావలనీవచ్చును. హనన ర్రాగఖావవిషయకమైన 
భావనయే యపూర్షమును. బుట్టించుననుటలనాడ సరిగాదు. 



పంచమ _స్తబక ము. ర? 

భావనాసాధ్యము ప్రాగ భావమైనచో. ప్రాగ భావము భావనలో 

విషయమని చెప్పవచ్చును. స్రాగభావ మసాధ్యమగుటవలన 

దానిలో విషయము గాదు. అహననసంకల్పము విధ్యర్థమని 

నచో నెల్లప్పుడు '“అహననసంక ల్పేనా పూర్వం భావయేశ్ అని 

యా, లేక యొకానొకప్పుడనియా! మొద టివతుమున నవిచ్చిన్న 

సంకల్ప ముండవలసీవచ్చును. అట్లుండదు. సుషు _పష్యవస్థ్రయ యందు 

విచ్చద ముండును. రెండవవక్షమున నొకపరా్యాయము ము హన 

నము వెసి నివ_ర్పించినపిదపం దిరుగా (హననముంబేయును) 

విరోధము లేనందున హననము చేయవలనినచ్చును.. క 

ఇవెవ్వుటవలన నియోగ రూపార్ణము సంపాదింపంబడెను. 

వునా. యావదాస్థవద్ధననసంక ల్పబా౯ తావత్తవద్వివ 

వీతసంక చ్చే 'అవూర్యం భావయివిత వా 

లా యా [ 
తద భావః ప్రతిపాధ్యతే వతి నిసేథార్థః హన 

నకారణకం అవూర్వుం వా క 

తా. ప్రృవృత్తి త్రిగలవానికే నిపేథాపూరషమం డధికా 

రము గనుక నెప్పు డహననసంక ల్బ ముండునో యప్పు డహ 

ననసంకల్పము = నపూర్వమును 
భావింసవలెననెడు వాక్య 

రము ౩ హననసంక ల్చ్పము. గలవానికి విప రీత్రసంక ల్పశ్రుతి లేనం 

దున వ్ర ్ర్ర తాంతమా్రె త పర్యువసితేము. అనం
గా తుచ్చయు.కబ్ద .శబము 

వలన ఆహననసంకేప్పమే బోధిత మగునుగాని హననసంక 

లము! గలవానియందుం బోధితము గాదు. హననము ప్రస 

42 
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కము సిపేధ్యము. కాన ప్రసక్తమైన హాననముయొక్క_ 

సంకల్ప ముండవలెను. గనుక హననసంకల్పము6 గలవాండను 

నర్ధాప_త్తిచె లభించును గాన వానియందు విపరీతేసంక ల్పము 

శబ్బ్దముచే బోధితము గావచ్చును. “ప్రసకృనై పవ పృతిషేభలి 
అను న్యాయమునుబట్టి యని యాళంకింపవలదు “నహన్యా్యాత్” 

నూ అర అట అం నాయి అనునప్రుడు వ్రస్క్త వి బధము గాదు. అభావమాతత్ర, మే 

వతిపాదింవబడును.  పహాననాభావసంకల్చ్పకరణకావూర్వమే 

చిధయము. 

మూ. కిం చన హన్యాదితి అహననా వూర్వస్వ క_ర్పవ్వు 

కా ప్రత్య యోజాతో వేదాతీ . జూతళ్చ హానన 

ద వేవీతఫలం గరీయ ఏతి న్యాయేన హన్యాబే 

'వత్యహో 'పదవ్యాఖ్యాకాళలమా స్తీ క్యాఖి 

నినో మిమాంసకదుర్దురాఢస్య. 

తా. వేదవాక్యములన, (అనంగా నహాన్యాత్ ) అను 
దానివలన హననాభావా పూరషమందు క_ర్తవతాబోధం గలిగి 

నను రాగమువలన హనన క్రియయందుం గ_రృవ్యతాబోధ గలు 

గుచున్నడి. లోకములో. బురుషులు నిష్ఫల కార్యమందుం బ్రైవ 

_ర్సింపక సఫల కార్యమందె వ్రృవర్తించెదరు గాన హాననా 

భావము నిష్ఫల మగుటవలన దానిని విడనాడి సఫలమైన 

హననమందే ప్రవర్పించెదరు. ఆ_స్తీకాగ్రైేసరులమనెడి యఖి 
మానము మోమాంసకులయొక్క_ వెదన్యాసకౌశల మెంత 
శొభగా నున్నదో చూడుండు. హననమందు నివృ త్తిని గలు 



లో 

పంచమ స్తబక ము, 659 

జేయ లేకపోవుట సరిగదా, వవృత్తినిగూడం గలుగంజేయు 
చున్నది. 

మూ. ఇష్టసాధనతాపమేపి న హన్యాత్ . న హననభా 
వనా పజ్టాభ్యుపాయ ఇతివా క్యార్థః తథా చా 

ఆన శై థి = నిష్టసాధ నత్వం కుతో" లభ్యతే, న “బాష్టసాఢ 

నం యన్న భవతి తదవళ్యమనిష్టసాధ నమితి 

దృష్ట్రం, అ వేతుణయస్యావి ఛావాత్ . 

తా. ఇస్టసాధనత్యము విధ్యర్థమనెడు వక్షమునంగాడ 

“నహాన్యాత్ * అనునపుడు హననభావన _ఇష్టసాధనము గా 

దనుబోధ కల్లును. హననమం దనిషస్టసాధనత్వము బెనివల్లను 

లభింపదు. ఎడి యిష్టసాధనము. గాదో యది యనిష్టసాధన 

మని చెప్పుటకు వీలులేదు. అప్పెనచో నిష్టానిష్టసాధనము 
గాని ఉవేతణీయమైనదని యిష్టసాధనము గానందున వనిస్ట్ర 

సాధనము గావలసీవచ్చును. | 

అల జల ry 5. (గా > 
చరా. యథథ్రాగాదిప్రసకృం ప్రతిషిభ్య తే తదవశళ్యమ 

నిష్టసాధనం దృష్టం యథా సవిషమన్నం న భుం 

జీధాళతి. లేన వేదేస్యనుమాస్య ల ఇత్యపి న 

సాధీయః, 

త్యాత్ . 

వ్ర తిపేథార్భసైస్థవ చిం త్థామాన 

తా. లోకములో రాగాదులచెం బ్రస్నకృమగు వ్పమి 

శీశౌన్నము ప్ర తిజేధింషబడుచున్నది. రాగాద్నిప్ప స్త్కక్తమగు 

నేది వ్ర రిచేధింపంబడునో యది యవకశ్యే మనిష్టసాధ నము గ" 

దృష్టమగుటవలన “నహన్యాత్ * అనెడు వేదముశే బొధిత 

లు 

సె ను. 

మగు హింసయందుణూాడ ననిస్టసాధనత్వ మనుమేముం చెద 
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మని చెప్పుడు. పృతిషేధపదార్థము విచారింసనలనీయున్న ది 

గాన సరిగాదు. 

మూ. న హీ క _రృవ్యత్వ న్యెష్ట సాధనత్వస్య భావనా 

యావాఒ భావః ప్కతిపాదయితుం భర్య తే, లకి 

కానాం లౌకిక ప్రమాణనీద్ధ త్వాత్ . తథావి 

వతిపాద్య తే తావదితి చేత్. న పాషండా 
గమనిపే.ధేవానై కాంతాత్ . నాసౌ వృమాణ 

మితి చేన్న. అర్థవిపర్యయ ప్రతిపాదనావిశేజే 
అస్యాపి తథా భావాత్. 

తా. శ త్రుహననమందు లౌకికులయొక్క_ లౌకిక ప్రమాణ 

ముచే నిష్టసాధనత్వము, క_ర్తవ్యత్వము, భావనయు సిద్ధమై 

నందున వీనియొక్క_యభానము హానసమందుః బ్రతిపాదించు 

టకు వీలులేదు. 'ఆత్యం తాన త్రైన యర్భమందుంగూడ జ్ఞాన 

మును శ బ్బముం గలుగంబేయును” అనున్యాయము చే హానన 

మం దిష్టసాధనతాషదులయొక్క. యభావము బోధింవంబడునని 

చెప్పుటకు వీలులేదు. పృస్నకృమగు యాగవిషయమైన హీంస 
పాషంజాగమము చె నిమేధింపండినది.. కాని యది యనిష్ట్ర 

సాధనము గానందున వ్యభిచారము వచ్చును. సృసక్సమైన 

యేది. నిపేధింపంబడునో యది యనిష్టసాధనముగా లేదు 
గావున వ్యఖిచారము వచ్చును. వమాణబోధిత నిపే.ధవివ. 

యమైన హింసయ యనిష్టసాధన మనెదము. పాహండాగమ 
మృ ప్రమాణము గాన వన క్రయాగవిషయమైన హీంసయందుూ 

పాషండాగమబోధితనిమేధ విషయత్వమున్నను వ్యభిచారము 
సస కము గాదని యాళంకింవవలదు, వమాణ బాధితమగు 



పంచమ సృబక ము. 661 

నర్ధమును బోధించుట చేతనే గదా పాషండాగమముల కహా 

వమూాణ్యముం జెవ్వుదురు గదా? నహన్య్యాదనునదిగూడ వనూ 

ణబాధితమగు నర్భమును బోధించుటలో విశేషము లేనందునం 
బావండాగమమువ తె వేదములనాడ నప్రమాణము గానల 

యును. 

మూ. తాత్చ్పర్యతః ప్రామాణ్యమితి చెన్న. విధినిషేధ 

'రొరూరనన్యషర త్వాత్ .న విధా సరశ్ళజ్జార్థ పతి 

వచనాత్ . తథాపి నిపేధే తథా భవిష్యత్ 
యన్న. ( జ అక ర్ 

చాతి. నప్యసురావిడ్యాదివదస్య నజః విరోధి 

వ చనత్యుం. క్రి యాసంగతత్వాత్. . అసమ స్త 

త్యాచ్చ తస్తాత్ . . 

తా. “గంగాయాం ఘోష అనుస్థలమందు: దీన 

తాత్పర్య ముండుటవలన గంగాపదమునకు తీరమం చెట్లు 

లక్షణరోా “నహన్యాత్” అనునపుడుగూడ నిపేధ్యమగు 

హాననమం దనిష్టసాధనత్వతాత్పర్య మున్నందున విధి కనిష్ట 

సాధనత్వమందు లతేణజెప్పీ స్రామాణ్యము జెప్పెదమని యా 

WA © ళా = వాడి 

థొంకింపవలదు. “నవిథాపరశళ బైక్లు అనున్యాయము డై విధి 

నివేధవాక్యములయం దుండువిధులకు శ క్యార్థభిన్న మగువాని 

యందు లక్షణ యంగీకరించుట సరిగాదు. అర్భవాద వాక్యము 

లకు విధ్యర్థమందుం డాత్పర్యము గాన నర్ధవాద వాక్ళములకు 

లవణగాని, విధికి మజీయొక దానియందు దాత్పరర్భృముండ నం 

దున విధులకు వాచ్యార్థభిన్నమందు లవణ సరిగాదు. ఫాన 
అర్య చం 

విధులయందే లతణ యంగీకరింసము. “విభా న పరశ్శబ"ర్ధిః 
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ఆనునియమము భావవిధులశేగాని నిషేధవిధియం దీకరించెడ 

మనుట సరిగాదు. ఎచ్చట లక్షణీ యార్థముతో నవినాభావము 
గాని లతణీ యోద్దేళము చే ప్రయోగముగాని యుండునో 

యచ్చటన లతుణ ముంగీకరిం దను. అనిష్ప సాధన తోద్దేశ్య్ణ 

ము చే బ్ర యోగముగాని యనిష్టసాధనత్యా వినాభావము 

గాని చేసరదున “'నహన్యాత్ ” అనుస్థలమందు లతుణ యంగీక 

రించుట యసమంజసము. అసు రాదిషములో నున్న నజ్ఞునకు 

నిపే.థార్థకత్వము6 చెప్పక విరోధ్యర్థక తము చెప్పినట్లు " “నహ 
న్యాత్ * అనునవు డిస్టసాధనత్వ వరోధ్యనిష్టసాధనత్వ మర్థ 
మని యాళంకింవ రాదు. శ్రీ యాసంగతముగు నజ్జునకు ప్రసజ్య 

వతిషే, మే. థార్థకత్వ మేగాని “ఏరోధ్యర్థకత్వము లేనందున నిష్టసా 

ధనత్వవిరోధ్యనష్టసా ధ్ధనత్వ మర్భమనుటకు వీలుగాదు. పకృ 

తములో6 గాక కి క్రియాన్వయినళు. “నహన్య్యాదనునదియ 

సమాసము, సమాసాంతర్జత మైన నక్టునకు వర్యు దాసవృ ల్సి త్ే 

దనన్యమగు విరోధ్యర్షకత్వముగాన్ యసమాసస్థలమందున్న 

నషైన క్ర ట్రియర్థము చేదు కాన నిష్ట సాధనత్యము విధ్యర్థమని 

నచో నికే షే ధవీధిస్థలములయందు నిపేథానుపవ త్తి రూప 

“వాతువుచేం 

శ్లో. విధిర్వక్తురభిప్రాయః ప్రవృత్యాదా లిజాదిఖిః, 

_ అభిభధేయోఒనుమేయా తు కర్తురిష్టాభ్యు పాయతా.౧౫ 

తా. బవృ త్తినివృత్తినిమయక మైన యాప్తాఖిప్రాయమే 
శ్ — —o0 పే ఉహ TU 

విధ్యర్థమను నిట్టియభిస్రాయ మే లిజాదివాచ్యుము. ఆపాఖి 

ప్రాయము చ నిష్టసాధనత్వ మనుమేయమని భావార్థము. 
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మూ. తచ్చ స్వయం క_ర్షృకక్రియే ఛాభిథానం 

కుర్యామితి. _సంబోధ్యక రక క్రి యె ఇాఖి 

థానం కుర్భాదితి. శేషక ర్హృకక్రియే ఛాఖి 
ఛానం కుర్చీ లెత. తథా చాగ్ని కామో చారుణీ 

మధ్నయాదిత్యస్వ లౌకిక వాక్యస్యాయమర్థః 

స్పంపద్యతే. అగ్ని కామస్య దారుమధ నే ప్రవృ 

త్పిర మేస్టేతి. తతః శ్రోతానుమినోత్క నూనం 

దారేమధనయత్నో ౭ గ్నేరుపాయ బ్రతి. యద్వి 

పయో హీ రమా యనే స్తేనేమతే స 

తస్యా వేపీత హౌ తథా అలేనావగతశ్చ 

యథా మమైన పు శ్రా దేర్భోజనవిషయ బతి 

వ్యా స్తే. 

తా. వక్రృభిన్రాయము నిధ్యర్థ మైనప్పుడు “కుర్యాం 

అనువిధుుల కర్ణ ఫేద మనుభ వపూర్వక ముగాల చెప్పబడు 

చున్నది. 

“కుర్యాం అనుచోటనుండు విధి పృత్యయమునకు స్వ 

_ర్హృకమైన క్రియను గోచరించునిచ్చ యర్థము. 

“కుర్యాత్ ' అనుస్థ్టలమందుండు “విధిప్రత్యయమునకు 

సంబోధ్యుని చెం జేయు కి యను గోచరించునిచ్భ యర్థము. 

“కుర్వీత అనుచోటినుందు. విధిప్
రత్యయమునకు తన 

కం'కును సంబో ధుస్టినిక ౦ చును వేతైనవారిచేం వేయంబడు 

ము. 
క్రియను గేచరించునిచ గ యర్థ 
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“అగ్ని కామోదారుణేిమర్నీ యాత్” అను ల "కక వాక్య 

ముల కర్గము చెప్పవలసీయున్న ది. 
థి 

“అగ్ని కామోదారుణే మధ్నీయాతీ ” అను వాక్య 
శ్రావణానంతరమం దగ్న కామునియొక్క_ దారువుథన ప్ప పయ 

త్నము నాయొక్క_యిచ్చలో విషయము అనెడు నర్ధమును 
గోచరిం చెడు జ్ఞానముం గలిగినవీదవ శోత దారుమధసే ప్రయ 
త్నము నాకాప్టుడై న వ క్షయొక్కు “యిచ్చలో విషయమ 
గుటవలన నగ్ని రూ వేష్టోపాయమని యను మేయించుము. 
దేనిని నోచరించు. ఎవనియొక్క ప, ప యత్నము, ఆప్తేచ్చా 

విషయమో అది వానికి యిస్ట్రోపాయము. అనెడు వ్యా ప్రి 
యున్నది. పుత్రునియొక్క_ భోజన ప వృభుత్నము ఆప్పుండైన 

తం డ్రియిక్క_యిచలో విష యమగటవలన బుత్రున*కె 
ట్లిప్రసాధనమో యు దారు మధన,ప ప్రయత్న ముందా స నగ్ని 
కామునికి యిస్ట్ర సాధనము. 

మూ. విషం న భతుయదిత్యస్య తు విషభతణగోచ 
రావ్ర వృశ్తి రి రమమనేప్టా ఇత్యర్థః. తతోవీ 
శతా అనుమినోత్తి నూనం విషభ క్షణభావనా 

చసష్టసాధనమ్. యద్వివయో హి ప్రయత్నః 
కర్త న్రృరభిమతసాధకోప్యా శే జన నేష్యకే లేసతతో 
అధికత రానర్భ హేతుః. తథా అేనావగతళ్చ, 
యథా మమేన పుత్రాదేః క్రీ 'డాకర్టమవిషభత, 
ణాడదివిషయ ప్రతి వ్యా EE 

ef 

తా “విషం న భవతయేత్” అను నివే. షేధవిధివాక్యము 
నకు వివభత్షణవ వయత్నము నా కనిష్టమని యర్థము. పట్టి 
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శోత్ర యాప్పుడై న వ _క్షయొక.. 

యిచ్చలో విషయము కానందున విషభ మణ, వ యః % 
శ 

కనిష్టసాధనమని యను మేయించును. చేనియొక్స_ వయత్వ ము 
స్ (౯ 

క_ర్పకఖిమతసాధక మైనను నాప్యాభిప్రాయవిషయము కాదో 

కొ "నుటయొక్క_యు, విషభతణముయొక్కయు: ప్రయత్నము 
పుత్రున కష్ణమెనను, నాప్తుండైన తండ్రియొక్క. యఫిస్త్రాయ 
ములో విషయము కానందునం బుతు నియొక్క_ విషభ త, 

ణాదిప్రయత్నము పుత్రున కనిష్టసాధనముగాం జూడయిడు 
చున్న ందున దీనినింబట్టి విషభ శ ణాడి వ్ర యత్న మం దనిష్టసాథ 
నత మను మేయింవంబడును. 

మూ. లౌకికవవ వాక్షే అయం ప్రకార కదాచిద్భుడ్ది 
క బధ 

మధికోహతి. న తు వై దిశేషు తేషు పురుషస్ల 

నిరస్తత్వాదితి చేన్న_.నిరాసహేతోరభావాత్ . 
చే తద_న్నీల్వేపి వమాణం నా స్పీతి శక్. 

మాభూదన్యత్, విధిరేవ, తావద్దనర్యైవ పుం 

యోగ పృ మాణంశృతి కుమా ర్యాః కిమత్తే 

కి యతామ్. లిజో వాలాకికారాతి క మే యవవ 
ల ౧ టి! | 

లౌకికా సవవవెదికాః తఏవ చెపషామన్తా9త్ 
అన అర Nv 

విప్టపిత. తథాచ జబగడదశాదివదనర్గకత్యే 
జ అల ఉల అర్ర 

ప్రసంగతృతి భ వసుస్థః. 

తా. వెనుక నుదహరించిన ప, కారము తెకక వాకస్థ్రల 

మందున్నను _వేదవాక్యస్థ్టలమందుం బురుషుంటె "లేనందున 

నాపాఖిపాయము విధ్శరమనుటకు వీలులేదని యాళంకింప 
వం ర్త 'లిథి 
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వలదు వెదకర్తయగు నాప్తుడు లేకపోవుటలో హహేతువే 

లేదు. చేకపోన్రటలో పేతు లేకపోయిన నుండుటలోం 

గూడ బ్ర మాణము లేదని యాశోంకింపవలదు. శ్రీకి బురువ 

సంబంధ ' సుండుటవల్ల గర్భ మెట్లు ప్ర పమాణమో వేదమనెడ్డు 

కువూరికకు! బురుష ఖా కేయునియక్క_ సంబంధ ముండు 

టలో విధియే ప్రమాణము. మజీయొకటి లిజాదివిధులు లౌకి 

కారమును జెప్పనిచో నేవి లౌకికములో నవియే వై దికములు, 
కాకీకవిధులకు నేది యర్గమో వై ; దికవిధులకును. నదియే 
యర్థము. 'కాన, జబగడదకాదులవలి విజాదులు నిరర్ధకములు 

కావలనీవచ్చును. వట్టి నిరర్జక మైన వ వేదము నంగీకరించి స్వస్థుం 

డవు కమ్ము. 

మూ. స్యాచేతత్. తథాపి వహ ణాముపాథ్యాయా 

నామేవాభిసప్రాయో వేదే విధిరస్తు కృతం స్వత 

న్రేణ వశ్రై "పరమేక్యరేచే నేతి చేన్న. తేపోమను 
వొక్సుతయా అభ్యాసాభిస్రాయమా లైణ సపృవ్భ 

త్తే శు-కాదివత్ తేథావిథాధిస్రాయాభా పాల్. 

భావే వానరాజశాసనానువాదనో అభఖిపాయ 

ఆజ్ఞ, కిన్నామ రాజ్ఞ వ పెతి లౌకికో అనుభవః. 

తా. వేదమును జెప్పుచుండెడి యుపాథ్యాయుల 
యొక్క. యభిప్రాయమే వెదములోనుండు విధి పీ యత్యీయ 
మున కర్గమని జెప్పినచో నుపపన్నమగుచుండంగా స్వత న మైన 
పర మేళ్వరు నేల యంగీకరింపవలెనని యాళంకింపవలదు. 
ఉపాథా్యాయులు వేడానువ క్షలు కాని వకృలు కారు. సరమే 

కరుడు సామెద్వ కృయని చెప్పవలెను. శుకాదుల క భ్యాసము 



పంచమ సృబక ము. 667 

యొక్క_ నభిస్రాయ మెట్లుండునో వేదానువ_క్షలగు ఉపాథ్యా 
యులకుంగాడ అభ్యాసాభిప్రాయమే యుండి ప్రవక్తించెదరు. 
ఇహ్ట్ర సాభనముగాగాని అనిష్టసాధనముగాగాని ప్రయత్నమును 

గోచరించుయభిస్రాయము అనువక్తలై న యుపాథ్యాయులకు 
నుండదు. కాన నట్టియభిప్రాయము పరమేశ్వరునికి యుండును 

గాన వానియొక్క_యభిస్రాయమే పెదములో నుండునిథాల 

కర్ణమని చెప్పుట యుచితము. ఉపాథ్యాయులకుంగూడ యట్టి 

యభిప్రాయ మున్నను రాజశాసనము ననువదించెడువారె 

యొక్క- యఖపస్ర్రాయము మయొటుల నాజ్ఞారూపనుం గాదో నటు 

లనే వేదానువ క్షలగు ఉపాథ్యాయులయొక్క. యస్సప్రాయముః 

గదాడ యాజ్ఞారూపము కాదు, రాజశాసనమే అజ్ఞారూవమని 

లోక వ్ర సిద్ధము. వట్టి లోక ప సిద్ధిని బట్టి “సత్యంవద, భర్త చరి 

అనెడు ఆజ్ఞారూపమైన విధ్యర్థము ఈశ(రునిదే యని చెప్ప 

వలెను. విధ్యర్గ మైన యభీప్రాయా శృ యముగా వేదక రయగు 

సర్వేళ్వరుండు సిద్ధించును. 

శ్లో. కృత్స్నపవ హి వేదోయం పరమేశ్వరగొ చరక, 
స్వార్థద్వానైవ తాత్పర్యం తస్య స్వర్లాదివ ద్విధా. ౧౬ 

తా. శ్రుతివలయగూడ పర మెళ్వర సిద్ధి యగునని జెప్పం 

బడుచున్నది ఉపలభ స్థిమాన మైన వేదము యావత్తు పర 

మేశళషరుని బోధించును. ముఖ్యార్థ బాద "లేనందున శృతికి 

స్వ శ్రాదిపదమువ లె ముఖ్యార్థమందే ఆాత్చర్యముగాని అన్న 

వరత్వము లేదని తాత్పర్యము. 

మూ. న స్వ్ఫైవ కా వేదభాగాః య 
9 షు తెంన ఫరువసూ న గియలే. తథా హీ ష్ట్ర ల్వోన పురుష 
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శేషు, విభూత్యా రుదే షు కొబ్బ బ్రహ తేన 

మండల బాహాణేసషు పపంచం పురస్కు_)త్య 

నిష్ప్రవంచత యాపనిషత్చు యజ్ఞ క్ష పురుష ల్వేన 
మన్రవిధిషు దేవోవి ర్బావై రుపాఖ్యా నెషు ఉపా 

స్వల్వేన చ సర్వల్రేతి. 

తా వర మేళ్యరునిబోధించని వేదభాగమే లేదు. ఫ్ర 

చషనూకాదులయందు సృష్టిక_ర్ప రగాను, నమకము మొదలగు 

వాటియందు విభూతి కలవాండినిగనున్ను ఈరితిగా ఆయా 
యీ వెదభాగములయందు పర మేశ్షరుడు అనేకరీతులుగా 

ఇెప్పబడుదూ యున్నందున శ్రుతికి పర మెళ్ళురునియందే 
తాత్పర్యము. 

మూ. సీదారతయా న తే య మాణమిలి చేన్న.. తద్ద్ధతు 

కరీణుదోేపశ ంకానిరాసస్య భావ్యభూ చొర 

సాథారణత్వాత్ . అన్యత్రైమోాపాం తాత్పర్య 

మితి చేత్. స్వార్థ పృతిపాదనద్వాశా, శోబ్దమా 

త్రతయా వా? ప్రథమే స్వా లేసి స్రామాణ్య 

'మెపషితవ్యం, తహ్యర్థస్యానన్య వమాణక 

త్యాత్ , అతవీవ తత్ర తస్య స్థారకత్వమిత్యపి 

మిథ్యా, 

"తా. క్రి యాకారకవదములవలననే వ్యవవోర మువలన 

శాళ్యాన్విత సాగ్గర్ణమందు వ్యుత్చిత్చు శ కిని యనుమేయించును 

గాన క్రియాశకారకపదములకు " సాతాత్తుగాని వరంవరయా 
గాని శ్యాన్విత స్వార్థమం చె న్ధ్ _స్ర్టైనముం గలిగినవీదవ అర్థ 
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సృృతిదాషరా తౌబ్దబోధ గలుగును గాన వీట్లకే ప్రామాణ్యము. 

సెద్ధపదములు అజ్రవి "గానందున యవి 

యోశంకింపవలదు. దోపశంక యున్న పడే యస్రామాణ్యము 

యుండును. నా థ్యార్టక మైన పదములయంచు దోషళంక లేదని 

గదా వాట్లకు స్రామాణ్యము సీకరించుచు చుంటీరి. ఆక్ శంకా. 

నిరాస భావ్యర్ణక మైన వాట్లయరదు భూతా ర్భక మైన ఫిద్ధవద 

ములయందునాడ యుండును గాన పా థ్యార్థకవద వముల 

వలె సిద్దాన్టకపదములు: గాడ ప ప్రమాణము గావచుును, 

సద్ధార్థపర మైనవాట్ల కన్యార్థమందు తా క్పర్యమని యా 

శంకింపవలదు. సద్ధార్థక పదములకు కార్యమందు కాత్ప రము, 

వృతిపాదర్భామగు నిద్ధార్థాన్వయ పురస్కా_రముగాను "తేక 
స్యోర్టమును వ్ర తిపాదించకసా? మొదటివక్నమున స్వాక్థమం 

దుంగాడ స్రామాణ్య మంగీక రించిన శు యగును. స్వార్థ మన్య 

పృమాణముచే లభించదు గాన నీనియందులనాడ్ సైమా 

బాము సద్ధించును. సద్ధార్థకపదములకు స్యాక్షమందోరోనాడ 

తాత్పర్యము యున్నదనుటం చేన్ సీ సిద్ధార్థకప పదములకు నె స్థారకత్వ 

మనునదిగూడ నిర స్తము 

మూ. తత్ప్రతిపాదక ల్వేపి న తత్ర తాత్పర్యమితి చేత్ . 

స్వార్ధపరిత్యాగ బ్యోతిశ్నాస్త్ర వదన్యత్రాపి తా 

త్సర్యే కో దోహ. 

తా. సిద్ధార్థమును వతిపాదించినను సిద్ధార్థబోధకమై 

నను, సిద్ధార్థమందు తాత్చర్యను శేదనిజెప్పుటో యుచితము 

గాదు, వేదాంగ మైన జో్యతిళ్నాస్త ము దర్శకాలమును బోధిం 
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చియే దర్శాది దియాగవిధులయందు మయొటుల తాత్పర్యము 

గలవో, సిద్ధార్థ వాదలకు సారమును బీ బోధించియే కార్య 

'మందుయనాడ ప్రామాణ్య ముండవచ్చును. స్వార్థవరి త్యాగము 

లేక మరియొకయర్థమందు శాత్చర్యనున్న చ యేమిదోష 
ముండును, 

మూ. అన్యథా స్వర్షనరక వాత్యశ్రొ, తీ, యాదిస్ళరూప 

వ్ర తీిపాదకానామస్రామా కో బహు విష్ణ వెత. 

తత్ర 'బాధనా త్త భేతి చేత్తుల్యం. న తాద్భ 

కార్గో కళ్పిద్ద ప వ్రతి చేత. స్నన్తాద యోపి 

కధా. తని నిథ్యా లే తేదర్థినామ ప వువృత్తై విథా 

నానర్థక వ్రివుసంగ బ్రతి చక్ . ఇవోపవి తదుపా 

సనావిథానానర్థక్య ప్రసంగ. తన్మి థ్యాత్వే ఘూ 

4. = 6 "వీ గాం సాలోకసాయుజ్యాదిఫ లమి థ్యాల్వే కః ప్రేమా 

వాన్ తముపానీలేతి తుల్యమితి. 

తా. స్వార్థమును ప్ర తిపాదించకనే అన్యపరత్వముం 
చెప్పినచో, సాధ్యపరమగు సళ్ల, నరక, వాత్య, (శోతియాది 
పదములుగూడ స్వార్థమును ప్రతిపాదించక స హస్యమునే బో ధిం 
చినచో లోకవై చరీత్యము "సచ్చును, సిద్ధార్థబోో ధకవదస్థల 

మందు అన్వయబాధ యున్నందున అన్యపరత్వమనిన చో, 
నాధ్యస్థలమందులనాడ తుల్యమే. 

సిద్ధస్థ దసలమందు వేదాంత వే సెద్యమైన జ్ఞ జానరూవమగువ'స్తు 

' వును యెవరును తెలుసుకోలేదు గనుక వొట్ల కన్యపరత్వమని 
'నచో, స్వర్లనర కాదులనుగనాడ తెలుసుకోకపోన్రట సమానమే. 
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స్వక్షనర కాదులు మిథ్యాభూతము లై నచో స్వశ్లార్థు 
లకు కర లయందు వవ్న తి౭బుట న కవ మే ర్త  ప్రవృషత్తంబుట్టదు గాన జ్యోకష్టేమేనే 
త్యాది శ్రుతుల చేత ద్విధానమే యనుపపన్నము గావలస్ 
వచ్చు ననినచో, ఈశ్వరముపానీత యనుశుతులే ఈ 

జ a > రోపాసనావిథానములసాడ యనుపపన్న ను గావలనీవచుాను. 
ఈళ్వరో పాసనంగాడ మిథ్యయనినచో దానికి ప్రలములగు 
సాలోక్యు, నాయుజ్యాదిపలములుగూడ విథ్య గానలయును. 
అ ప్టనచో ప్ర ఘావంతు(డు యెవడు ఈళ్వరోపాసనయందు 

వువ_క్షిం చెను! అనుట0నాడ తుల్యమే. కాన సాధ్యపదము టం ఆ చె 
లకువలె నిదవదములకులనాడ సాష్టర్ణమందుంనాడ  తాత్సర ధి థి ఏవీ 
మని చెప్పవ లెను. 

మూ. వాక్యాదవి సంసర్ష భేద ప్రతిపాదకత్వం వ్యాత్ర 
వాక్యత్వమఖి పేతం. తథా చ యత్పదకదం 

బకం యత్సేంసర్ల భేద ప్ర తిపాదకం తత్. తదన 

వేతుసంసర్టజ్ఞాన పూర్వకం. యథా లౌకికం. 

తథా చ వైదికమితి ప్రయోగః. విషమే చ 

బాధకను క్షం. 

తా. సంసర్టవిశేషమును బోధించునది వాక్యము. లౌకిక 
వాక్యమువలె వేద వాక్యముణనాడ సంసర్లవిశేషబోధక మగుట 

వలన తద హేతు సంసర్దజ్ఞానపూర్వకము. ఈజ్ఞానమునకు యా 

యు డీశ్వారుండు. పురుషగుణము లేనిచో 'వెదమునకు స్రామా 

ణ్యబాధ యుండును గాన వేదస్రామా ణ్యాన్య థానుపపత్యా 

పురుషగుణము నంగీకరించవలెను. వాక్ళపకుకానుమానముచే 

నాడ యీారీతిగా -ఈశ్వరసిద్ధి యగునని యాశయము. 
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మూ. సంఖ్యావి శెహోదపి, 

శ్లో.స్యామభూవం భవిష్యామోత్యాది సంఖ్యా చ వక్షృగా, 
సమాఖ్యాపి న శాఖానామాద్య పృ వచనాద్ద్భశే, ౧౭ 

కార్యతయా హీ ప్రాక్ సంభఖ్యోక్తా, సంప్రతి తు 

పృతిపాద్యతయోచ్య కె.త థా వ్యా తమ పురు 

మాఖిహితాసంఖ్యా నక్షుర న్యేలతి సు ప్రసిద్ధం. 

అన్సిచ తత్స) యోగః ప్రాయశో వేదే. తతస్ప 

దఫిహితయా తమయాపి స ఏ వానుగంతేవస్థిః, 

అన్యథాఒనన్వయ ప్ర సంగాత్ , 

తా. సంఖ్యావి శేషమువలనంగాడ యిీశ్వరనీద్ధి యని 

'జెన్చంబడుచున్న ది. పూరవ్యాఖా్యానము చే సంఖ్య కార్యము 

గాన సృృష్ట్వాదియందుయున్న పరమాణుగత ద్విత్యసంఖ్య 

ఆ వేవెబుద్ధ కార్యము గాన ఆసమయమున యెవరును లేనం 

దున ఈళ్వ రా వేచూబుస్టియ కారణమని చెప్పవలెను. ఆయ 
వ్ ధా ర అల అసం ను 

మయి బుఛార్టీ శో యముగా -ఈళ్వరసిద్ధి చెవ్పంబడ్డది. చుస్తు 

మున వేదములోయుం డు త్రమసురుష చే జెప్పయడ్లసంఖర్టి 

వ క్తయందే యన్షయించుననుసంగతి సు ప్రసిద్ధము. వేదములో 

తరుచుగా,“ స్వ్యాం_అభూవంభ విప్యామి.”యను ను_త్తము 

పురుష ప్రయోగము తరుచుగా యున్నది. కాన వీట్లచే జెప్ప 
బడుసంఖ్య న _క్షయందే యన్వయించును. న_కయందు యన్న 

యించనిచో, మరియొకడు లేనందున వానియందుకూడ 

యన్వయించుటకు _ వీలులేనందును ఉ_తృమపుకుపనిరర్థకము 
గావలసివచ్చును. 
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మూ. అథ వా, సమాఖ్యావి ఎమ? 

ఉచ్యతే, కాఠకం, కాలాపకమిత్యాదయో హీ 

సమా ఖార్థివి శేషః కాఖావిశేషాణామనుస్త ర్యం 
జే 

తే. లేచ న ప్రవచనమా త్రనిబంధనాః.. ప్రవ 

_కాణామనంతత్వాత్ , నాపి ప్రకృష్టవచన 

నిమిత్తాః ఉపాధ్యాయేభ్యో హి ప్రశనైై 

వ్ర త్యుతాన్యథాకరణదోహాత్. . తత్వాఠాను 

కరణే చ పకష్టభావాతి . కతి చా నాదొ సం 

సారే పృకృష్ణాః ప్రవక్తార ఇతి కో నియామక 

స్తితి. నాప్యాద్యుస్య వ క్తుస్సమా ఖ్యేతి యుక్తం. 

ఛవద్చి_స్తదనభ్యుపగమాత్ . అభ్యుపగ మే వా 

స వీవాస్తాకం 'వేదకార ఇతి వృథా ని ప్రతిప తిః. 

తా, “సమాఖ్యాపి' అనుదానికి వ్యాఖ్యానము. సంఖ్యావి 

శేషమునయగా, సమాఖ్యావి శేషమనిగూడం జెప్పణబడుచున్నడి. 

అన్ని శాఖలకు కాఠకమని, కాలావకమనెడు సమాఖ్యలు. 

అనంగా “పేస్టు. చేదమందుః 'జెప్పంబడుచున్నవి ఇట్టివెప్ల అభ్య 

యనమాత్రముచే వచ్చినదని జెప్పుటకు వీలులేదు. అధ్య్యేతలు 

అనేక సేర్లుగలవారు చాలమంది యున్నందున కఠ శాఖే 

అనేకసంజ్ఞలుగ 'యుండవలసివచ్చు
ను. యెవరు యేయే? ఇను 

ప్ర కృష్ణముగా యధభసర్టియనము( 'జేయుదురో ఆ అధ్యయన 

మునుబట్టియే ఆపేరు వచ్చినదనిగూడ _ జెప్పుట సరిగాదు. 
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ప్రకృష్ణవచననిమి_త్తే తమన నేమి? ఉపాధ్యాయుని వ ఉచ్చరించం 

బడ్డ వాక్యమందుయుండు యానువూర్వికం కొ భిన్న మగు 

యొానువూర్నై కదియనియా? లేక ఉపాభ్యా యో _క్షవాక్య్ళ 

మందున్న యాను వూర్వీనిశిష్టమా? (పృథమపతుమున మరి 

యొకరీతిగా జెప్పెడి దోషమువచ్చును. రెండ వపశ్నేమున 

ప్రకర్ష యే లేదు. ఆదియందు వకృష్ణమెన కొంతమంది ప్రవ 

క్షలు యుందురనుటలో యెవరు నియానుకులు, వేదము 

నిత్యము. అనాది యను నీవుతమందు మొదటివాంజే ఇట్టిసంజ్ఞ 

లను జెశినాండని జెప్పుట నీను యంగీకరించవు గదా? అట్టి 
సంజ్ఞాక రగా యెవరినై నా యంగీకరించినచో వానినే మేము 

గాడ వెదక రగా యంగీకరింతుము గాన వివాదకే యన 

నరము లేదు. 

మూ. స్యాదేతత్. శ్రాహూణల్వే సత్వవాంతరజాతి 
J 

ఛేదా ఏవ కఠతాషదయః. తద భ్య్యయాతదను 

స్టేయార్ధా చశాఖా తత్పమాఖ్యయా వ్యవ 

దిశే ర లేతి కిమనుపపన్నం. న. త్ల త్రి యా బేరపీ 

తక్రై వాధికారాత్ , నచ మూ? 'బ్రాహ్లణస్య 

విశేపన్స కుత్రియాదా సంభవతి. న చ తుత్రి, 

యాజేరన్యో = వేదంత్య స్స, న చ కశాః కాకక 

మేవాధీయళతే తదర్థ వేవానుతిస్టంతీతి నియమః, 

ఇాఖాసంవారస్యాపి' ప్రాయశో దర్శనాత్. 
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ప్రాగవం నియమ ఆనీఏడానీవాయం విస్త్రవ 

అతి చేత్, విష్ణవవీవ తర్షి వ్ర సర్వా. కతాద 
వాంతేరజాతివిప్ల వాదిత్యగ me వేయం తే 

దాద్య పృవ_క్షృవచననిమి త్తవవాయం సమా 

ఖ్యావిశే చేవసంధ ఇత్యేవ సాధ్వితి. స వవ భగ 

వాన్ శృతోఒ౬నుమితశ్చ, శె శ్చిత్ సాషమాదపి 

దృశ్యతే ప్ర మేయత్యాత్ ఘటవత్ . 

అద్య ~~ లా చె ర హాలో జాజర తా, బ్రాహాణు లై కథ త్యాదిజాతత్ కరూడుకొనిన 

వారు కఠులు. వారిచే అధ్యయనము జాయలుడ్కి వారిచె 

ఆచరించుకర్మ లను బోధించునది కభ్ర శాఖ యని వవ వహాదించ: 

బడునని చెప్పుటచేతనే యుపవన్నమగుచుండంగా, ఈశ్వరుని 
నంగీకరించుట యేలనని యాశంకింపవలదు. ఇట్టి శా ఖలయొక్క- 

యధ్య్ధనములో కత్రి యులకుగూడ యధికారము యున్న డి. 

ఎబ్రాహ్గణులయందుండు విశేషజాతి త g యులయందులనాడ 

"లేదు. క్షత్రియులకు మరియొక వేదము లేదు. కఠలు కాఠళక 

మునే అధ్యయనముం "చేయుదురు. ఆశాఖాబోధిత మైన కర్తాను 

స్థానము జేయురురని నియమము చేదు. తరుచుగా కొంత 

మంది రెండుమూడు శాఖలనుగూడ యధ్యయనము జేయుట 

యున్నది. స్వళాఖనువిడిచి మరియొక వాఖాధ్వ్యయనము, 

నాడ జేయుట గలదు.గాన కఠులు కఠశాఖనే జదివెదరుం 

దానిలో కజెప్పినదానినే యనుష్టిం చెదరనిజెప్పుట సరిగాదు. 
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పూర్వమందు. కఠులు కఠ కాఖాధ్యయన మే జేయు 

చుంజెడివారు. చ స్తుతమున దానిని విడనాడి మరియొక 

శాఖను యధ్య్యయనముం చేయుచున్న చో కాఖావిస్హము సర్వ 

శాఖలకు విప్పము. అనంగా కథ్ర, కలావకాది పేస్చె "లేకపోవలస్ీ 

వచ్చును. కాన సృష్ట్యాదియందు పర మేళ్వరుండు క థాదిళదిర 

మందు ప్ర వేశించి ప్రవచనముం "చేయుటవలన కఠ శాఖయనెడు 

సంజ్ఞ వచ్చినదని జెప్పుటయే యుచితేము. ఆదివ _కయగు ఈశ్య 

రుడు వేదముచే జెవ్చంబడుచున్నాండు. డొహించంబడు 

చున్నాడు. యోగులయొక్క_ ప్కృతతములో గూడ ఫఘుటా 

దులవ లె విషయమగుచున్నా (డు. ఫూర్య్తమందుం జెవ్చంబడిన 

హీతువులచే ఇంతవరకు ఈశ్వరనిద్ధి పృదర్శించండెను. 

మూ. నను తత్సామ గృీరహితః కథం ద్రష్టవ్యః. సాహి 

బహారింద్రియగ ర్యా! మనోగ ర్భా వా తత్ర, న 

సంభ వతి. చతు రాదేర్నియతవిషయత్యాత్ . 

మనసో బహిరస్వాతం త్ర్యూత్. . తదు క్తం. హౌ 

త్వభా పె ఫలాభావాదిత్యాది. న. 

తా. ప్రక్యతసామగ్రి యున్న చో దర్శనవిషయ 

మగును. ఈశ్వర ప్రత్యతసామ్మ యే యుండుట దుర్గ్భభ ము. 

బహిరింద్రియ గర్భితమైనచో బహిరింద్రియములు నియత 

విషయము గలవి. అనంగా చతుస్సు రూపమును, డాని 

యాశ్రాయమును గృహించును. త్వక్కుగనాడ స్పర్శను, రూప 
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వత్తును (గృహాంచును, మఘ్రణరసనశ్ర్, న్లో త్ర ములు గంధకసశొబ్ల 
ములను త _త్తజ్జాతులను, త్ర శ్రదభాపములను గ్కహీంచును . 
-ఈళ్య్వారుండు సీట్లలో 'యేవిషయముం గాన్న nD కైకా 

రింద్రి, యగర్భితమగు సామగ్రి లేదు. మనో గర్భితమగు సామ 
గ్రీయు యున్న దనుటకు వీలులేదు. మనస్సు బాహా ర్యాం ద్రియ 
ములద్వారా విషయ్య్ర్ర్రాహకము గాన బాధా హ్యాంద్రి, యముల 
కళ్వురుని గృ గ హించుటలో స్వాతంత్ర్య గములేనిచో డానిని 
దాషరము గో జేసుకున్న మనస్సుగూడ గృ గ హీంచనందున మనో 

గర్భితమగు సాను గ్రియును శేనందున యెటుల ఈశ్వర 
దర్శనము గలుగును ? 

మూ. కారె కవ్యంగ్యాయా స్సామగ్యాః నిపెద్ధుమ 

ఛక్యత్వాత్ . అవి చ. దృశ్యతే తావద్బహారిం 

డ్రి యోపర మేప్యసన్ని హిత దేశ కాలార్థసామో 

త్కారః స్వవ్నేే న చ స్కృతిరేవాసౌపటీయనీ. 
స్మరామి స్ఫృతిం వేతి స్వప్నానుసంథానాభా 

వాత్ . పశ్యామి దృష్టమిత్యనువ్యవసాయాత్ . 

న చారోపితం తత్రానుభవ త్వం అబాధ 

నాత్ . అననుభూతస్యాపి స్వశిర చ్చేదనా దేవర 
భాసనాచ్చ. 

తా. యో గ్యానుపలబ్ధివలన అయోగ్యప, తిపేధముం 

జేయుటకు వీలులేదు. కాన ఈళ్వర ప్రత్యతసామ గతిం డ్రి 
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యము గాన యోగ్యానుపలబ్దిచే బాధింషంబడ దు. 'కారస్ధ 

మువే యనుమితము గాక యిట్రనామ గ్రని నిహేధించుటకు 

వీలులేదు. 

మరియొకటి. బహారిం (ద్రియములు యున్న సమయము 

అల ఒడ ఉద శాయి a 

ననే వ్రత్యతముం గలుగునను నియమము లేదు. బా బార్టింద్రి, 

యములు పరతములై యున్నవి స్వవ్నమందు. అట్టి స్వవ్న 

మందు అసన్ని హితమగు దేశకాలములయొక్క. సామఘి్రఠ్మా. 

రముం గలుగుచున్న ది. కాన ప్రత్యతుసామ గ్రిని నిపేధించు 

టకు వీలులేదు. 

సష్నా నంతర మున దృష్ట్రమనిగాని, పశార్ణమి, యను 

అనుసంథానయు యున్నదిగాన్సి స్మ “రామి యనిగాని, స్మ తేం. 

అను యనుసంఛానము లేదు గాన స్వవ్నమందుం గలుగు 

జ్ఞానము స్మ తిరూపమను టకు వీలుచేదు. బాధకము లేనందున 

స్కృతియం దనుభవత్వ మూరోపీతమనుటకు వీలులేదు. తన 

యొక్క. శిరచ్చేదము తనకననుభూతము., స్వశీర చ్చేదజ్ఞా నము 

గూడ సన్న మందుం గలుగుచున్న ది, అననుభూతవ స్తువను 

నోచరించునది యెప్పుడు సృృతియనుటకు వీలులేదు గదా? 

గాన స్వవ్న జ్ఞానము అనుభ వరూవము గాని స్మ ్రతిగాదు. 

మూ. సృ తివిప ర్యాసోఒసావితి చేత్. యది స్ఫృతివి 

యే విపర్యాస ఇత్యర్థః. తదాఒనుమన్యామ హో. 

అధ స్కృళా వేవానుభ త్వవిపర్యాసఃి. వత్తి తదా 
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స్రాగవ నిరస్తఃన చ సంభ వత్యప్కిన హ్యూన్యేనా 

కా రణాధ్యవసీత్ అన్యెనజ్ఞానావచే దకతయా 
3 గ్గ py అధ్యవనీయతే. తథా చ స ఘట అత్యుత్చన్నా 

యాం స్మృతా భ్రామ్యకత_స్తం ఘటమనుభ వా 
మితి స్యాత్ . నత్విమం ఘటమితి నవ్యా. 

యం ఘట ఇతి సృృలేరాకారః. త్రస్తాదనుభ వ 

ఏవాసౌ స్వక _రృవ్వుః. 

తా. స్వవ్నమందుం గలుగుజానము విపర్సు సమన స టీ 
, రూ నిరం ని 

రూపమని యనెదవా 1 విపర్య స్తమైన సృృతిరూపమనుదాని 
కర్ష మేమియో జెప్పు? సృతివిషయము లేదనియా?! ఆది మా 
థి హ్రీ 

కంగీ కార మే, స్మృతియందు అనుభ వత( వూరోవితమనునవియే 

విపర్యాసమనుట 'బొధకము లేనందున ఆటులనుటకు వీలు 

"లేదని జెప్పియేయుంటిమి. 

గాక స్మృతియందు అనుభవత్వారోపము. సంభవించె 

ననూ అటులయనుటకు వీలులేదు. యేలనన సఘటః అను 

స్కృతియం దనుభవత్యే మారోపితమైనచో, (తం ఘటం) 

ఆఘుటమును గోచరించిన యనుభవముం గలవాండనను యను 

సంథానము యుండవలసీవచ్చును. ఈఘటమును గోచరించిన 

యనుభవముంగలవాడిని. గ్రమం సఘటమనుభ వామి యను 

సంథానము లేకపోవలసివచ్చును. ,. 
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ఇది ఘటము (ఆయం ఘట) యనునది స్మృతికి యా 

కారము గాదు. గావున స్వవ్న మందుం గలుగుజ్ఞానము అను 

భవరూపమే గాని సృృతిరూవము గాదనియు యంగీకరించ 
న లెను. 

మూ. అస్పిచ స్వప్నానుభ వస్యావి క స్యచిత్సత్యత్వం,సం 

వాదాక్. తచ్చ కాకతాళలియమవపీ న నిర్నిమి 

_తృం.సర్వస్వవ్న జ్ఞానానామవిత థాత్వ ప్ర నజ్హాత్ . 
హేతుశ్చాత్ర ధర్మ వవ. స చకర్శ జవత్ . 

యోగబోవి యోగవిదేరనచేయః. కర యోగ 

విధ్యో స్తుల్య యోగ కేమత్వాత్ . 

శా. మనస్సుకు ప్రమను బుట్టించుటలోనే బహిరింద్రి 
యా వేత గాని భ్రమనుబుట్టించుటలో బహిరిం ది యా పేతు 

యవసరము లేము కాన స్వప్న మందు. గలుగుజ్దానము బ్రమ 

రూపమని యాళంకింవరాదు. సంవాదమునుబట్టి స్వప్పుహ్హాన 

మునకుంగాడ . ఒకానొకప్పుడు యఛార్జత్వము యుండ 
వచ్చును. ఒకానొకప్పుడు కాకతాళీయము గావచ్చినను నిమి 
త్రములేకుండా గలుగదు. నిమి త్తములేకనే గలిగినచో 

అప్పుడుగ లుగు అన్ని జ్ఞానములు యథార్థములై నా గావల 

యును, లేక 'అయథార్థములై నా గావలయును. కాన నిమి 

_త్తము యున్నదని జెవ్పవలెను. అట్టి నిమిత్త మేదనిన్క 

ధర్మమే యగును. అట్టిధర్యము కర్మవలనం గలుగునట్టుగా, 
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యోగమువలనంగూడ గలుగును. కర, విధియు "యోగ 
దీ 

విధియు రెండును గూడ సమానమైన చే శని విట్లలో వ్రబల 
దుర్చలఫావ వమా లేవు, 

మూ. తస్థాదో్యోగినామనుభ వో ధర రృ జత్వాత్ ప్ర మా, 

సామా త్యా-ిత్వాక్స్రక్య మ ఫలం. ధర్షాననుగ్భ 
పీతేభావనామ్మా త్ర సృభవస్తు న "త్రమే 
విభాగ ఇతి. ఆత స్పత' ఇమ గీ విరహో అపిద్ధః, 

తా. గాన యోగులకు గ లుగుజ్ఞానము ద్ద జన్య 

మగుట వలన యనుభవరూవ మగును, సామౌత్కానవ మగుటం 
చేసీ వ పృత్యతు రూప మగును ధర్మ సవాయములేక కేవల జావ 

నామాత్ర, మువలనం నలుగుజ్ఞూన మ్ వమారూప మగును, 

రాగుల కీన్ సరద, ప త్యకుము[ గలుగుట కవకాశమున్న ది గాన 

సామి లెదనిజెప్పుట సరిగాదు. 

మూ. తథాపి విపే. కిం బాధకమితిచేత్. ద్వే బ్రహ్మణీ 
వెడితమ్యె ఇత్యాది యోగవిధివై యర్థ్యప్రసంగః, 

అళ క్యానుష్టానోపాయోపదేశ కత్వాత్ . న చా 

సావాళ్రారిజ్ఞానవిధాన మేతత్ . అర్థజ్ఞానావధినా 
కా > నో వ అధ్యయనవిధినై వ తస్య గతార్థత్యాదితి. ఏతేన 

వరమాణ్వాద యో వ్యాఖ్యాతా ప్రతి, 

తా. పరమాతృ్మదర్శనమునువిధించు (ద్వేబ,---వెది 

త వ్యే అను యోగవిధి వ్యర్థము గావలసివచ్చును గాన పర 
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మాత్త్మకు దర్శనవిషయత్వ మంగికరించనిచో యేమి బాధకమని 

యాశంకింపవలదు. పరమాత్మదగ్శన మశక్యమైనచొో అట్టిదర్న 

నమును విధించు విధివాక(ోపదేశమునకు వై యర్థము 

వచ్చును. ఇట్టి విధివాక్యము సామోత్కారవిధాయకము గాదు, 

అసామౌత్కారజ్ఞానమునే విధించుననుటకు వీలులేదు. “స్వా 

థ్యా యో అ భ్యేతవ్యణిఅనువిధి చేతనే గ తార మగుచుండలా 

తిరిగి (ద్వే... వేదిత స్యె అనునిధి వ్యర్థము కావలశివచ్చును. 

కాన పరమాత్త దర్శనవిషయమని జెప్పవ లెను యోగజధర్మము 

వలనం గలుగు ) 'దర్శనములో వరనాత్త్మ విషయమగునని యంగ్ 

కరించినందున నే, పరమాణ్యాదికములనాడ వ మేయముం గాన 

యోగి ప్రత్యతములో విషయము గావచ్చును. 

మూ. తబేనమేవంభూతమధికృత్య శ్యాయతే. న 

దృష్టుర్దుఫ్రేర్షివరిలో పో విధ్య లే వ్రితి. వకమేవా 

దాతీయమితి. పశ్యత్యచముస్ప శృణ త్యకర్ష 

ఇతి. ద్వే బ్రహ్మాణీ నేదిత వ్యే వరం చాపర మేవ 

చేతి. యజ్ఞేన యజ్ఞ మయజంత చేవా కతి. 

యజ్ఞా వై దేవా కృతి. యజ్ఞో వై విష్టురిత్యాది. 

ర్యతే చ, 

సర్వధర్తాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణంవ్రజ . శతి 

మదర్ధ్గం కర్త కర కౌంతేయ ము కస నంగస్పమా చర, ఇతి 
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యజ్ఞార్థాత్క-ర రణోన్యత్ర లోకోయం కర రృబంధనః ఇతి 

యజ్ఞాయాచరతః కర్త సమగ్రం ప్ర విలీయతే, ఇత్యాది 

తా. వైననుదహరించిన శృతిస్త ఎ్రతులవనలన ఈణశ్య్ళరు 

నకు దర్శనవిషయత్వముం జెప్పంబడుచున్న ది. “మదర్భం కక 
ధా 

కాం తోయ” అనవాక్యముచే కర్తకు ఈక్నరజ్ఞానార్థత (ము 

జెప్పినందున జ్ఞ జ్ఞానకర్శ లకు సముచ్చయము గాదు. పలాఫిసం 

రహితముగా ఈశ్వ్నోరార్పణ బుథాకర్యం చేసినచో చిత్త 

శుద్ధమై ఈశ్షరోపాసనయందు వ్రవృత్తిం గలుగును. 

యోగజధర మువలన యాత సావత్కారము. గలుగునని 
ఆశి ఆశి 

యాళ యము. 

మూ. అనుశిష్యు లె చ సాంఖ్య ప్రవచనే ఈశ్వర పృణి 

ధానం. తమిమం జో స్రతిహ్రామాదిఖిరి ప్లై % పాసా 

దాదినా ఫూ శ్చేన నీతాతవసహానాదినా తవసా, 

అహింసాదిభిర్యమై, శాచసంతోషపాదిబిర్ని య 

మః ) ఆసనప్రాణాయామాడినా యోగన, మ 

హర్ష యోస్ ఏ నివిదషంతి తసి ౯ జాల సర 

విదం జ్జాతం భవతీత్యేవం విజ్ఞాయ శృ తేక 

తాన స్తత్సరో భవేత్. యశ్రేదం గీయతే, 

మన్మనా భవ మద్భక్ఫొ మద్యాన్టిజీ మాం 

నమస్క్బురు నూమేవెష్యునీ యునై్వైవమా 

తానం మత్సరాయణః. భో కారం యజ్ఞ తపసాం 
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సర్యలోకమ 2 పాశ (రం. సుహృదం సర్శభూ తా 

నాం CER మాం శాంతిమృచ్చతి. బ్రతి. 

తా. ఈసాంఖ్య స్కవచనమువలనను, భగవద్ది తావచన 

ములవలనను, ఈళ్యర పృణిథానమువలన, మూత రూపమగు 

శాంతిగబ్టునని చెప్పబడుచున్నది. 

నో ఇత్యేవం శ్రు శుతినీతిస ంస్లవజలై 

ర్ఫూయోధిరాతాళితే 

యేషాం నాస్పదమాదధాస్ హృదయే 

తే శెలసారాశయాః 

కింతు ప్రస్తుతవిప తీపవిధయో 

స్య ఎర్ఫవచ్చింత 'కాః 

కాలే కారుణిక త్యయైవ కృపయా 

తే భఛావనీయా నరాః, ౧౮ 

తా. ఈరీతిని వేదమందును న్యాయమందునుగల 

వ్రనృత్తి యనుజలములవేే నామాళీతమైననుు ఎవరియొక్క 

హృదయమున నీవు ప్రతీఫలింపవా ; అట్టివురుషులు పాపూ 

పహృాదయు లే, 

సర్వభూతములయందును, దయగల ఓపరవమాళత్తా! 

నీకృవచేత నే సర్వజనులు తారణీయులు. వీవిషయమున ప్రతి 

కూలబుద్దిం గలవారినిగూడ నొకవుడై నను, నీయెడల భ్ నై 
టు రా జాం 

గలవారినిగా జేయుము. 



శో అస్తాకం తు నిసర్షసుందర చిరా 
చ్చేతో నిమగ్నం త్వయి 

త్యధ్య్వానందని భే. తథాపి తరలం 

నాద్యాపి సంతృప్యలే, 
తన్నాథ త్వరితం విభేహి కరుకాం 

యేన త్వచెకాగ్ర తాం 

యాతే చేతన నాష్ను వామ శతతో 
యామ్యాః పునర్యాతనాః. ౧౯ 

తా. ఓ స్వభావసుందరుండా, సత్యానందనిధ్హి మాయొక్క 
చిత్తము చిరకాలమునుండి నీయందే లగ్న మైయున్న ను, 
చంచలమైన దగుటచ్చే నేటికిని సంతనీంపకున్న ది. మాయొక్క... 
మనస్సు, నీనిదిథ్యాసన మే గలదగుటచే అనెకవిధములగ 

యమసంబంధమైన నరకములను వుణల మె మెట్లు పొంద 

కుందుమో, అట్లు త్వరితముగా కటాతీంపుము. 

శ్లో ఇత్యేష నీతికుసుమాంజలిరుజ్వల శ్రీర్యడ్వా 

సయేదపి చ దవీణవామకా చా, 

నో వా తతః కిమమశేశ గురోర్షురు స్తు 
వ్రీతోస్త్వ్వనేన పదపీఠ సమర్పిలేన. 

ప్రతి ్రీన్యాయా చార్యపదాజ్కిత మవహామహోపాథ్యాయ, 

మదుదయనవిరచితం న్యాయకుసుమాంజలీ 

ప్రకరణం సమాప్తం. తత్సత్ . 

బ్ర వ్లోర్పణం భవతు. 

bad 

శ్రి 
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తా. ఈ ఉజ్వలమైన శ్లోధగల నాషాయకుసుమాంజలి, 

'సత్పురుషులను, తదితరులను, ఆనందింపంజేయును. ఒకప్ప డట్లు 

కాకున్న ను వోని లేదు. చేవగురువులగు బృహస్పతికిలనాడ, 

గురువగు భగవంతుడు, తనవదపీళమందు నాచే సమర్ప్చింపం 
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